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Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
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           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
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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente
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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
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Des. Márcio Vidal - Presidente
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Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado
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SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00
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Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quarta-Feira, 28 de Novembro de 2018 - Edição nº 10384

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 4
Entrância Especial 4
Comarca de Cuiabá 4
Diretoria do Fórum 4
		Central de Arrecadação 4

Varas Cíveis 4
		1ª Vara Cível 4
		2ª Vara Cível 16
		3ª Vara Cível 21
		4ª Vara Cível 30
		5ª Vara Cível 34
		6ª Vara Cível 48
		7ª Vara Cível 60
		8ª Vara Cível 74
		9ª Vara Cível 94
		10ª Vara Cível 119
		11ª Vara Civel 132
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 154
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 161
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 167
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 174
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 186

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 187
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 187
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 204
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 207
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 210
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 214

Varas Especializadas da Fazenda Pública 223
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 223
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 242
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 246
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 251
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 259
		Vara Especializada de Execução Fiscal 277

Vara Especializada do Meio Ambiente 281
Varas Criminais 286
		1ª Vara Criminal 286
		2ª Vara Criminal 287
		3ª Vara Criminal 293
		4ª Vara Criminal 294
		5ª Vara Criminal 302
		6ª Vara Criminal 302
		8ª Vara Criminal 303
		9ª Vara Criminal 303
		10ª Vara Criminal 305
		11ª Vara Criminal - J. Militar 306
		12ª Vara Criminal 307
		13ª Vara Criminal 308
		14ª Vara Criminal 309

		Vara Especializada Contra o Crime
Organizado, os Crimes Contra a Ordem
Tributária e Econômica e os Crimes Contra a
Administração Pública 310

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 311
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 311
		2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 322

Varas Especializadas da Infância e
Juventude 325
		1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 325

Juizados Especiais Cíveis 326
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 326
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá 326
		Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá 327
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental
de Cuiabá 327

Juizados Especiais 329
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 329

Comarca de Rondonópolis 332
Diretoria do Fórum 332
		Central de Arrecadação e Arquivamento 332

Varas Cíveis 333
		1ª Vara Cível 333
		2ª Vara Cível 336
		3ª Vara Cível 355
		4ª Vara Cível 361

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 380
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 380
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 385

Varas Especializadas da Fazenda Pública 389
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 389
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 395

Varas Criminais 402
		1ª Vara Criminal 402
		2ª Vara Criminal 403
		3ª Vara Criminal 404
		4ª Vara Criminal 409
		5ª VARA CRIMINAL 409
		Vara Especializada em Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher 410
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental 416

Comarca de Sinop 416
Diretoria do Forúm 416
		1ª Vara Cível 416
		2ª Vara Cível 428
		3ª Vara Cível 432
		4ª Vara Cível 443



		5ª Vara Cível 461
		6ª Vara Cível 466
		7ª Vara Juizado Especial 471
		1ª Vara Criminal 573
		2ª Vara Criminal 574
		3º Vara Criminal 574
		4ª Vara Criminal 575
		Vara Especializada da Infância e Juventude 575

Comarca de Várzea Grande 576
Diretoria do Fórum 576
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 576
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 576
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 577
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 581

Varas Cíveis 581
		1ª Vara Cível 582
		2ª Vara Cível 586
		3ª Vara Cível 590
		4ª Vara Cível 596

Varas Especializadas da Fazenda Pública 611
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 611
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 616
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 622

Varas Criminais 626
		1ª Vara Criminal 626
		2ª Vara Criminal 627
		3ª Vara Criminal 627
		4ª Vara Criminal 627
		6ª Vara Criminal 628
		Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 629
		Varas Especiais da Infância e Juventude 629
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 629



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0734339-31.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA

ADVOGADO (S):

DR. ALI VEGGI ATALA JUNIOR (OAB/MT 24.793)

Vistos etc.

Trata-se de pedido de adiantamento da emissão de certidão negativa de 

falência e concordata realizada PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA no 

qual requer a entrega antecipada do documento para instruir certame de 

licitação (Pregão Eletrônico nº 04/2018).

Considerando que o expediente fora encaminhado para a presente 

Diretoria apenas ao final do expediente, DEFIRO a prioridade na expedição 

da certidão para a data de 28/11/2018, com base no artigo 1.466, § 3º da 

CNGCJ (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Judicial).

 Remeta-se o expediente à Central de Distribuição do presente Foro para 

as providências pertinentes e após cumprida a determinação, arquive-se o 

presente.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883733 Nr: 19080-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNC CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

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

 Certifico foi Deferido a suspenção solicitada, condicionando-a a 

comprovação anual da parte de que a Ação Civil Pública n° 

55109-05.2014.811.0041 (CODIGO 940898) permanece suspensa.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754463 Nr: 6445-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA FURQUIM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Em cumprimento ao despacho de fls. 214, certifico que o débito relativo as 

custas judiciais deverão ser habilitados no processo de falência da 

empresa em destaque e considerados como créditos extraconcursais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93410 Nr: 3990-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TREVISAN FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

 Em cumprimento ao despacho de fls. 211, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37411 Nr: 13264-47.2001.811.0041

 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: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:3325-MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 279, verifica-se pertinente as 

alegações da parte, considerando que a exequente teve seu crédito 

reconhecido, infere-se que a condenação pelo pagamento das custas 

processuais deve ser de responsabilidade do executado ante a 

sucumbência da demanda.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901048 Nr: 30625-23.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS MATHIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL PINHEIRO - 

OAB:3978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031396-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))
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AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016550-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo 

Civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021083-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo eletrônico nº 1021083-22.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar acerca da petição da recuperanda de id 

14660749 e do parecer da administradora judicial de id 15023478, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação, intime-se a administradora 

judicial para se pronunciar em igual prazo. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 23 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017156-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MARQUES LAURENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031541-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLON HONORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIOS SANTOS OAB - MT22305/O (ADVOGADO(A))

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

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)
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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 o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031769-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOMINGOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1010237 Nr: 27672-52.2015.811.0041

 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: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S /A, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR ROSSI MACHADO - 

OAB:281.771, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, LEONEL AFFONSO JÚNIOR - OAB:92.360/SP, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 Assim, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de 

interesse processual da autora, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito.Custas, se houver, pela parte requerente.Deixo de 

condenar a recuperanda em honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877368 Nr: 15029-96.2014.811.0041

 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: JOEL BATISTA SOUZA MAIA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027798 Nr: 35709-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO 10 RODOVIAS LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS 

LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, 

EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11.866, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:6285, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829234 Nr: 35054-67.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA, SRM 

CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ARÉDIO FERREIRA 

FILHO - OAB:11.295/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO TRIZOLINI - 

OAB:SP-192.978, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11295/GO

 Certifico que, tornei sem efeito a certidão de fl. 151, tendo em vista o não 

cadastramento do advogado da parte requerida. Assim, impulsionando o 

feito, promovo a sua intimação para que se manifeste nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406410 Nr: 38532-25.2009.811.0041

 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: R. D. L. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

KARINA DA SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em cumprimento ao item 2 do r. Despacho de fl. 3896, intimo o 

administrador judicial para se pronunciar, em 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341880 Nr: 18181-16.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE CAMPINAS E REGIÃO

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

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

 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 o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1209263 Nr: 8175-81.2017.811.0041

 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 ANTONIO RIBEIRO DIAS, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15.138/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada à parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsiono o presente feito para que 

intime-se pessoalmente a parte requerente para manifestar-se prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 16461-58.2011.811.0041

 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: MILLE HUMA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, MARIO 

BORGES JUNQUEIRA, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, elizete bagatelli 

gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - 

OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, tornei sem efeito a certidão de fl.52, tendo em vista o não 

cadastramento do advogado da parte requerida. Assim, impulsionando o 

feito, promovo a intimação da falida para que se manifeste nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038986 Nr: 41135-61.2015.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SAMIR BENNET BUAINAIN - OAB:13373/MT

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada à parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsiono o presente feito para que 

intime-se pessoalmente a parte requerente para manifestar-se prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1316836 Nr: 12379-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO HENRIQUE ISHIKAWA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18095, RICARDO 

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1037663 Nr: 40401-13.2015.811.0041

 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: DIVA BONATTO, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MASSA FALIDA DA TRESE CONSTR. E INCORP. LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

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

OAB:11800, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMARCIO 

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

 Vistos.(...)Os autos vieram conclusos.É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido.(...)(...) .Assim, não é possível verificar qualquer 

plausibilidade entre a narrativa defendida pela parte autora e os 

documentos comprobatórios anexados.Ademais, o pedido liminar 

confunde-se com o próprio mérito discutido na presente ação, o que exige 

maior dilação probatória, a fim de que se possa produzir provas robustas 

quanto à propriedade e posse do bem imóvel objeto destes autos.Nesta 

senda, considerando a ausência de documentos hábeis a comprovar a 

probabilidade do direito alegado, conclui-se que não restou minimamente 

demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da 

liminar.Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, por meio da qual a 

embargante visa obter a baixa da constrição que incidiu sobre o imóvel 

denominado de lote 01, quadra 62, no loteamento Jardim dos Estados, na 

cidade de Várzea Grande/MT, registrado em nome de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda. sob o n° 13.390, do Cartório do 5° Ofício da Comarca 

de Cuiabá.No mais, a fim de promover o prosseguimento regular do feito, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação de fls. 37/51, no 

prazo legal.Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.Ainda, 

indefiro o pedido de suspensão imediata do suposto processo de 

execução informado pela autora na exordial, pois, na verdade, os autos 

de n° 219/2000 se refere ao processo de falência da requerida que tramita 

nesta Vara Especializada sob o código n° 131740, não havendo qualquer 

prejuízo na tramitação deste incidente concomitantemente à falênciaPor 

fim, retifique-se a capa dos autos, excluindo a Caixa Econômica Federal 

do polo passivo desta demanda, devendo figurar como embargado “Massa 

Falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda”.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 05 de novembro de 2018.Claudio 
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Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 884723 Nr: 19666-90.2014.811.0041

 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: GENIVALDO CASADO LIMA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito proposta por Genivaldo Casado Lima, 

almejando a inclusão de seu crédito na lista de credores da recuperação 

judicial da Texas Construções e Incorporações Ltda.

A parte autora aduz que firmou acordo na Justiça do Trabalho com a 

recuperanda, em que ficou pactuado o pagamento, por esta, no valor de 

R$ 8.531,61 (oito mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e um 

centavos), e que este se encontra devidamente adimplido.

Juntou documentos às fls. 05/15.

Instado a se manifestar, o administrador judicial opinou pelo arquivamento 

da presente habilitação, em razão da inexistência de crédito a ser 

analisado, conforme se infere do parecer de fls. 21/22.

Às fls. 23/25, a recuperanda manifesta-se favorável à opinião do 

administrador judicial.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Embora o presente incidente processual tenha sido distribuído como 

habilitação de crédito, na verdade, o que a parte autora pretende é 

informar que a recuperanda quitou os valores a ela devido.

Outrossim, cumpre esclarecer que a discussão posta em juízo neste 

processo é idêntica àquela discutida nos autos de código n. 761448, na 

qual, encontra-se arquivado.

Dessa maneira, fica evidenciada a total ausência de interesse processual 

da parte autora, impondo-se, portanto, a extinção do presente feito sem 

julgamento de mérito.

Assim, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de 

interesse processual da autora, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 882858 Nr: 18455-19.2014.811.0041

 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: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS KALSING LTDA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO, MAURICIO LUIZ KALSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE 

E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, DIGO ENDRES - OAB:79458/RS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Dos autos se vê que, embora devidamente intimada para impulsionar o 

feito, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

 Assim, nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, intime-se a requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao abandono de causa 

pela parte autora.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e concluso.

Às providências.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934519 Nr: 51723-64.2014.811.0041

 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: PAULA CRISTINA RIBEIRO FRANÇA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

aos petitórios de fls. 60 e 64/65-v.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1348306 Nr: 19390-20.2018.811.0041

 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: JULIO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. (...) Dessa maneira, com 

fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; b) comprovante 

de endereço. Em caso de descumprimento das determinações acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada 

da manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 

05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 
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do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 12 de novembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934519 Nr: 51723-64.2014.811.0041

 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: PAULA CRISTINA RIBEIRO FRANÇA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação retardatária de crédito, em que a parte 

autora objetiva a inclusão de seu crédito reconhecido perante a 9ª Vara 

Cível da comarca de Cuiabá/MT, no curso da recuperação judicial da 

empresa Tut Transportes Ltda.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado à fl. 25, nos termos do 

art. 98 e seguintes do NCPC.

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação e os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticados.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, juntando aos 

autos os seguintes documentos: a) memória de cálculo atualizada até a 

data da decretação da falência ou propositura da recuperação judicial; b) 

comprovante de endereço; e c) certidão de trânsito em julgado.

Em caso de descumprimento da determinação acima, certifique-se e 

conclusos.

Com os documentos juntados nos autos, intime-se a recuperanda para, 

querendo, responder a pretensão no prazo de 05 dias (art. 11 da LRF).

 Em seguida, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em igual 

prazo, observando o que determina o parágrafo único do art. 12 da LRF.

Após, ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305971 Nr: 9904-11.2018.811.0041

 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 DA GUIA PEREIRA 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: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos.

Dos autos se vê que, embora devidamente intimada para impulsionar o 

feito, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

 Assim, nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, intime-se a requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao abandono de causa 

pela parte autora.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e concluso.

Às providências.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1207290 Nr: 7541-85.2017.811.0041

 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: JOSE LUIZ PINTO DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos.

Dos autos se vê que, embora devidamente intimada para impulsionar o 

feito, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

 Assim, nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, intime-se a requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao abandono de causa 

pela parte autora.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e concluso.

Às providências.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206411 Nr: 6960-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO MIRANDA MOREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 36/38.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender pertinente.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1123963 Nr: 20406-77.2016.811.0041

 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: JAQUELINE IEDA MACHADO DE SANTANA, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA CAMPELO DE 

LEMOS SANTOS - OAB:48.681/RJ, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, VERA LUCIA CORREA - OAB:74322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.
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Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258801 Nr: 23954-76.2017.811.0041

 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: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

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

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 44/46.

Na sequência, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1342515 Nr: 18313-73.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO PERANDRE DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON GUIMARÃES 

FERNANDES - OAB:19776-MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da 

sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão 

do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; d) comprovante 

de endereço; bem como, indicar o valor da causa. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Defiro o os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às 

providências. Cuiabá, 14 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270409 Nr: 27789-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, RHAZZES MORAIS DELGADO - OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1350486 Nr: 19734-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO AUDE - OAB:4.667

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277556 Nr: 1060-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO MARCOS CASTANHO DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS - OAB:MT/4.962-B, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 
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OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 53/55.

Na sequência, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1342516 Nr: 18314-58.2018.811.0041

 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: GILSON BELTRÃO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da 

sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão 

do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; d) documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; e) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 14 de novembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1350485 Nr: 19733-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRES DE MIRANDA LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1200401 Nr: 4787-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO KUHN DE MOURA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

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

devidamente intimada para juntar ao processo o cálculo atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, a parte autora assim não o fez.

Tendo em vista que, o período laboral do credor foi anterior a 09/04/2015, 

intime-se o requerente para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos, o 

cálculo devidamente atualizado.

Com a juntada da manifestação, venham os autos conclusos.

Em caso de descumprimento da determinação acima, intime-se o 

administrador judicial para, apresentar o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido da recuperação judicial.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1350487 Nr: 19735-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206502 Nr: 7038-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAOLA ROBERTA CAVALHEIRO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

OAB:7500, SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - 

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

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

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

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

OAB:12.129-A/MT

 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$ 

18.370,39 (dezoito mil trezentos e setenta reais e trinta e nove centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora.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, 22 de 

novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1293455 Nr: 5988-66.2018.811.0041

 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: PALMIRAN FRANCISCO NASCIMENTO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

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

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

aos petitórios de fls. 30/34 e 36/36-v.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182416 Nr: 44626-42.2016.811.0041

 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: CELSO PIZANESCHI, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT - OAB:

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258810 Nr: 23959-98.2017.811.0041

 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: GENIER CAETANO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 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$ 

8.995,79 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora.Cientifique-se o 

Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288691 Nr: 4529-29.2018.811.0041

 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: LANA ELOIZA RODRIGUES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, ADRIANE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA -ME, VIANORTH VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

VALDIR RUELIS, EXECUTIVA NORTE TRANSPORTE LTDA, EXECUTIVA 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, 

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

-ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:OAB/MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

aos petitórios de fls. 47/48 e 50/51-v.
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Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206855 Nr: 7355-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CARDOSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

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

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

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

devidamente intimada para juntar ao processo o cálculo atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, a parte autora assim não o fez.

Tendo em vista que, o período laboral do credor foi anterior a 10/04/2015, 

intime-se o requerente para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos, o 

cálculo devidamente atualizado.

Com a juntada da manifestação, venham os autos conclusos.

Em caso de descumprimento da determinação acima, intime-se o 

administrador judicial para, apresentar o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido da recuperação judicial.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174794 Nr: 42029-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGVA, SANDREANE VIANA ALVES, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058, ENIO 

ZANATTA - OAB:13318, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847019 Nr: 50569-45.2013.811.0041

 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: RONAN JOSÉ DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB:12.497-b, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, GREFF 

RYCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13.932, GUARACY CARLOS DE 

SOUZA - OAB:3287-MT, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - 

OAB:4851-B/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, RENATA 

JOANA DARC CAMILO - OAB:12018, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77.115/SP

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1284926 Nr: 3243-16.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR AS INDUSTRIA E COMERCIO MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 

EIRELL, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, NELSON TIRLONE, VITORIAN 

COMPRA E VENDA DE BENS S.A., Luiz Valdecir Ritti, HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, Gobbi & 

Companhia Ltda, REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, KPM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, 

VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI, TRANSPORTADORA GRAMADO 

LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

IND. DE ÓLEOS LTDA, OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DIAS LESSA 

ADVOGADOS, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, RODRIGO DE 

PAULO CORREA, EDSON CRIVELATTI, jorge domingos advogados 

associados, CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, 

NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, GAYHVA E 

MARTINS ADVOGADOS, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, 

ANDRE FELIPE JACOBSEN FABIAN, AURI DE OLIVEIRA FAICHT, ENERGISA 

S/A, KAROLINE JACOBSEN FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, EDUARDO VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, JOCLER JEFERSON 

PROCOPIO - OAB:19386, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, NASSER RAJAB - 

OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

VALMIR ANTONIO - OAB:, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 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 OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 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 TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:8896/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18.890/MT, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:5.614, 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, 

HUMBERTO THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO WAISBERG - 

OAB:146.176 SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

Jocler Jeferson Procópio - OAB:19386-OAB/PR, JORGE JOSE 

DOMINGOS NETO - OAB:23858, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO 

BARRETO - OAB:184.723/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA 

GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8370-MT, KLEBER DE 

NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MARÇAL YUKIO 

NAKATA - OAB:8745-B/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 
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OAB:316885, NERRI L. CENZI - OAB:PR 19.368, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5.940/MT, PAULO SÉRGIO IVANOSKI - OAB:12.907 - 

PR, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007, 

RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/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

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

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

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a falida, bem assim os credores e interessados, acerca 

da apresentação das contas pela síndica da massa falida da OLVEPAR, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

Despacho/Decisão: Visto.Trata-se de INCIDENTE aos autos principais da 

falência de OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (código 80525), para 

análise das contas apresentadas pela Síndica TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS EIRELI.Pois bem, nos termos do que dispõe § 2º, do 

artigo 69, do Decreto-Lei n.º 7.661/45, determino que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO publique EDITAL contendo aviso à falida e interessados de 

que as contas se encontram em cartório para análise e eventual 

impugnação, com prazo de 10 (dez) dias úteis (Decreto-Lei n.º 7661/45 – 

artigo 69, § 2º).Havendo impugnação, renove-se vista ao Ministério Público 

para parecer.Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Advertência: As contas apresentadas pela síndica TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS EIRELI se encontram em cartório, colacionadas ao 

presente feito, para análise e eventual impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis (Decreto-Lei n.º 7661/45 – artigo 69, § 2º).

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

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

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

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126909 Nr: 21703-22.2016.811.0041

 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: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA MENDES, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado (JOSE ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA), 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.: 1156620 Nr: 34533-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

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

OAB:OAB/MT 3056, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

BANCO BRADESCO S/A apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 

DE CREDORES, nos autos da Recuperação Judicial de OLHETE 

RESTAURANTE LTDA (Código 1025409), conforme autorizado pelo artigo 

13, da Lei N.º 11.101/2005.

A recuperanda conquanto devidamente intimada quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 123.

O administrador judicial, alega que “estão sendo questionados pelo Banco 

Bradesco em outra impugnação à relação de credores, código 111920, o 

que caracteriza litispendência” (sic - fl 127).

 O Ministério Público manifestou pela extinção do feito, sem resolução do 

mérito, em virtude da perda do objeto (fl. 131).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 

verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido de impugnação e a impugnação nº 

15480-53.2016.811.0041 (Código 1111920), eis que envolve as mesmas 

partes, possui a mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os 

mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da litispendência é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC.

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.: 1153054 Nr: 33100-78.2016.811.0041

 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: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CCEE, 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, VANIA WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - 

OAB:183.503 SP

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

 Visto.

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

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126273 Nr: 21420-96.2016.811.0041

 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 PEREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 
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determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 9.303,08, classificado como trabalhista. Ciência ao 

Ministério Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, 

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

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174453 Nr: 41895-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RIBEIRO ALENCAR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

 PAULO RIBEIRO ALENCAR ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ECOLÓGICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 5.478,44, no quadro geral de 

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

(fls. 07/09 e 12).

A Administradora Judicial e a recuperanda manifestam favorável ao pleito 

do autor (fls. 46/49 e 53/55).

Parecer do Ministério Público (fls. 50/51).

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$ 5.478,44, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001438-51.2015.5.23.0008.

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 

PAULO RIBEIRO ALENCAR, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 5.478,44, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1137786 Nr: 26472-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO, CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A/MT, FERNANDO GARCIA 

BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 Visto.

Revogo a decisão de fls. 50, e determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos os documentos que 

esclareçam a origem do crédito de maneira pormenorizada e o cálculo 

atualizado, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126275 Nr: 21422-66.2016.811.0041

 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: FRANCINALDO PEREIRA MUNIZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304, 

NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 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 

FRANCINALDO PEREIRA MUNIZ, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 12.053,21, classificado como trabalhista. Ciência ao 

Ministério Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, 

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

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126270 Nr: 21418-29.2016.811.0041

 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: JOSE DANTAS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 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 

JOSE DANTAS DA SILVA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 25.179,54, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152744 Nr: 32967-36.2016.811.0041

 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: VALMIR PEREIRA BENFICA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA LTDA

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

OAB:684-COREC, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Cuida-se de analisar o pedido formulado por um dos credores da massa 

falida da COTTON KING LTDA para que todos os valores referentes ao 

aluguel de um dos imóveis da massa seja integralmente utilizado para 

pagamento do valor do seu crédito reconhecido na presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

Pois bem, como bem pontuado pelo administrador judicial nos autos da 

falência, o mesmo está envidando todos os esforços no sentido de 

localizar bens da massa para serem arrecadados, e assim trazer 

recursos para a conta judicial da falida, e poder iniciar a fase de 

pagamento dos credores.

No entanto, a despeito de todo o empenho do administrador judicial nesse 
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sentido, nenhum ativo da massa foi liquidado até o momento, assim como 

não existem valores depositados em conta judicial vinculada ao processo 

da falência, e sequer foi iniciada a fase de pagamento dos credores da 

massa falida.

Ademais, a utilização de toda a verba referente ao aluguel de um dos 

imóveis para pagamento do crédito de um único credor, ainda que 

trabalhista, fere o princípio do par conditio creditorium, segundo o qual, 

todos os credores que concorrem no processo da falência, devem ser 

tratados de forma igual, respeitada a categoria que integram.

Por tais razões, indefiro o pedido de fls. 54/55.

Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos e, após, promova a baixa e arquivamento 

dos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126863 Nr: 21664-25.2016.811.0041

 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: MANOEL PADILHA DE CARVALHO, ANTONIA CORREA 

DE CARVALHO, FERNANDO COSTA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, FERNANDO COSTA FERNANDES - OAB:, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 1718-39.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CASA FACHADA LTDA, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THEREZINHA 

DE JESUS DA COSTA WINKLER - OAB:25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 Visto.

A nova síndica requer a expedição de alvará judicial para pagamento de 

sua remuneração relativa aos meses de março a setembro/2018, bem 

como a majoração de seus honorários para o importe de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) mensais, ao argumento de que o valor fixado 

encontra-se desatualizado e “não remunera dignamente a atividade a ser 

exercida” (fl. 1688).

 Vê-se dos autos que os honorários mensais da síndica no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), foram fixados pelo magistrado titular a época, no 

ano de 2004 (fls. 922/944), estando, de fato, desatualizado.

Tenho que a quantia sugerida pela síndica se mostra razoável e a massa, 

diante da nova realidade decorrente de considerável valor arrecadado 

pelo auxiliar do Juízo, possui condições de suportar tal valor.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 1687/1690 (volume 08), para o fim de 

majorar a remuneração da síndica para a quantia mensal de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a incidir a partir de dezembro/2018.

Expeça-se alvará judicial na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

correspondente aos honorários da síndica nos meses de março a outubro 

de 2018.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1159090 Nr: 35558-68.2016.811.0041

 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 DO BRASIL S/A, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:7.178B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

I – Revogo o “Item I”, da decisão proferida à fl. 227, e consequentemente, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, 

juntar aos autos os documentos que esclareçam a origem do crédito de 

maneira pormenorizada, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023148-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEODETE FATIMA PINHEIRO SOARES (AUTOR(A))

GRACIANA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONTINO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ Certidão CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os 

correntes autos via PJE, oriundo da 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM 

DIREITO AGRÁRIO, com a finalidade de agendar sessão de mediação, a 

qual foi designada para o dia 01 de março de 2018, às 08h30min. Nos 

termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – 

FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados. O 

referido é verdade e dou fé. CUIABÁ, 22 de novembro de 2018 ANA 

CAROLINA NUNES LOPES CANCADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N, Telefone (65) 3648-6000/6001, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034750-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MARQUES DA SILVA (RÉU)

Oséias de Mello (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIDÃO 

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os correntes autos via PJE, oriundo da 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA 

EM DIREITO AGRÁRIO, com a finalidade de agendar sessão de mediação, 

a qual foi designada para o dia 01 de março de 2018, às 08h30min. Nos 
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termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – 

FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados. O 

referido é verdade e dou fé. CUIABÁ, 22 de novembro de 2018. ANA 

CAROLINA NUNES LOPES CANCADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N, Telefone (65) 3648-6000/6001, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012033-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO (AUTOR(A))

MATILDE DOMANOSKI (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012033-06.2017.8.11.0041. AUTOR: MATILDE DOMANOSKI, ANDRE LUIZ 

FARRATH, GENTIL FARRATH NETO RÉU: JORGE CARLOS BRITTO DOS 

SANTOS, KATIA VIEIRA DOS SANTOS Vistos. MATILDE DOMANOSKI 

FARRATH, ANDRÉ LUIZ FARRATH e GENTIL FARRATH NETO ajuizaram 

ação de reintegração de posse com pedido liminar contra JORGE CARLOS 

BRITTO DOS SANTOS e KÁTIA VIEIRA DOS SANTOS visando à proteção 

possessória de um imóvel localizado na Av. das Seringueiras, nº. 355, 

Bairro Jardim das Palmeiras, nesta Capital/MT. Alegam que o imóvel foi 

adquirido em 28/07/2005 e que possuía uma casa com sala, dois quartos, 

banheiro, cozinha e dispensa e que em 13/08/2007 celebrou um comodato 

com os réus, com validade de 36 meses, contados de 20/12/2006 até 

20/12/2009. Narra que o réu ficou responsável em proceder a reforma do 

imóvel e pagar suas despesas, além de devolve-lo ao final do contrato. 

Ressalta que o réu se obrigaria ao pagamento de aluguel se, ao final do 

contrato, decidisse permanecer na área. Alega que o Sr. GENTIL 

FARRATH JUNIOR faleceu em 11/02/2009 e a área lhes fora transmitida 

por herança, mas que os réus permaneceram ocupando a área. Aduz que 

em 24/10/2016 os réus foram notificados para desocuparem área 

voluntariamente, entretanto, eles se quedaram inertes, dando início ao 

esbulho. Instruíram a inicial com os documentos juntados no id. 6125253 

ao id. 6125356. Para análise do pedido liminar, foi designada audiência de 

justificação (id 6757008), que se realizou, conforme o termo lançado no id. 

9100852. Em 31/07/2017, a liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 

9179753, sendo a parte ré intimada para oferecer contestação. Os réus 

contestaram a ação reafirmando o negócio jurídico pactuado com o de 

cujus Sr. Gentil em 08/07/2005, entretanto, ressalta que após seu 

falecimento os herdeiros manifestaram desinteresse em prosseguir com o 

empreendimento. Assim, procurou os autores com uma planilha 

demonstrando os custos que lhe deviam ser ressarcidos pelos trabalhos 

então realizados, bem como pelos custos que teve com o 

empreendimento. Insiste, ainda, que era de conhecimentos dos autores o 

débito havido, tanto que lhe ofereceram R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 

para deixar o imóvel, entretanto, insiste que faz jus a quantia de R$ 

326.232,30 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e dois reais e 

trinta centavos). Ao final, pugna pela improcedência da lide, bem como 

pela condenação dos autores ao pagamento da quantia acima descrita a 

título de indenização dos valeres dispendidos no projeto de construção do 

empreendimento “Village Pantheon”. Instruiu a defesa com os documentos 

carreados no id. 10396596 ao id. 10397071. Os atores apresentaram 

impugnação no id. 11006571, alegando que os réus confessaram os fatos 

narrados na inicial quando não impugnaram a existência do contrato de 

comodato, a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel ou 

mesmo sobre as perdas e danos. Alegam que a defesa limitou-se a 

pugnar pelo ressarcimento de benfeitorias úteis e a reparação civil pelos 

custos do mencionado empreendimento. Em seguida, reitera a existência 

do contrato de comodato firmado com os réus em 13/08/2007, com 

validade de 36 meses, para fins de moradia, obrigando-o a realizar 

algumas reformas no imóvel, além de responsabiliza-los pelo pagamento 

das despesas inerentes a sua ocupação, como água e luz. Inclusive, 

observa que o contrato previa o pagamento de aluguel caso decorrido seu 

prazo e os réus permanecessem na área. Reitera que, com a morte do Sr. 

Gentil em 11/02/2009 transmitindo-se a propriedade deste imóveis para 

seu herdeiros e viúva que, por sua vez, notificaram os réus em 

24/10/2016 para desocupar a área, o que até a presente data não 

ocorreu. Negam a existência de contrato para construção do condomínio 

mencionado na defesa, bem como aduzem que os réus não trouxeram 

provas da existência deste. Destacam que ao longo do exercício da 

profissão de medicina o Sr. Gentil habituou-se a investir em imóveis, 

sempre preferindo aqueles que futuramente lhe trariam mais vantagem, 

mas que o único imóvel construído por ele foi na cidade de São Paulo/SP 

onde pretendia morar. Por estes motivos não haveria que se reconhecer a 

existência do contrato aventado na defesa, pois inexistem provas de sua 

celebração. Ao final, pugnam pelo reconhecimento da confissão e 

reconhecimento do pedido de reintegração de posse e perdas e danos. 

Após, foi juntado aos autos acórdão exarado nos autos do recurso de 

agravo de instrumento nº 1008851-38.2017 que negou provimento ao 

recurso interposto pelos autores (id. 11287405). Instados sobre o 

julgamento antecipado da lide, os réus pugnaram pela nova expedição de 

mandado de citação observando o endereço correto das partes (id. 

12484385), ao passo que os autores pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide para julgar totalmente procedente seu pedido ou a 

produção de prova oral, inclusive com o depoimento pessoal das partes 

(id. 12548513). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Preliminarmente, verifico que a parte autora arguiu a confissão dos fatos 

narrados na inicial ante a ausência de impugnação específica dos réus na 

contestação, conforme dispõe o art. 341 do CPC. Entretanto, verifico que 

apesar dos réus não terem refutado explicitamente o contrato de 

comodato mencionado pelos autora, ele insiste que formou uma parceria 

comercial com o Sr. Gentil, impugnando, implicitamente, o alegado 

empréstimo. Aliás, não bastasse a existência do acordo para edificação 

do suposto condomínio “Village Pantheon”, os réus insistem que são 

credores do Sr. Gentil em uma quantia que superar os R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), o que torna controvertida tanto a existência do 

comodato quanto a parceria para a mencionada construção, razão pela 

qual REJEITO a aplicação da confissão e passo ao saneamento da lide. 

Isto posto, considerando que não mais há questões preliminares a serem 

resolvidas; passo ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II e 

seguintes do CPC, passo a fixar os pontos controvertidos sobre os quais 

recairão as provas. 1. Como se trata de ação possessória e posse é fato, 

bem como o ônus de comprová-la recai sobre os autores, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) existência do contrato 

de comodato ou parceria entre as partes; b) Exercício da POSSE dos 

autores sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; b) se 

esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; c) 

quando e de que forma se deu a suposta turbação/esbulho alegado; d) a 

existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; e) os supostos 

prejuízos experimentados pela ocupação e o seu valor. 2. Para elucidar os 

pontos controvertidos acima, determino a produção de prova testemunhal, 

documental, além do depoimento pessoal das partes. 3. Considerando que 

não se trata de processo com prioridade de tramitação ou inserido em 

meta de julgamento do CNJ, designo audiência de instrução para o dia 

04/12/2018 às 16h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 6. Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos. 7. INTIME-SE, pessoalmente a autora e ré para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. 8. INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 356849 Nr: 26734-04.2008.811.0041

 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: MADEIREIRA JUARA LTDA., WALMOR GONÇALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFAS ISMAEL DE SOUZA, ADEMILSON 

MENEZES DOS SANTOS, FLÁVIO LIMA SIMÃO, DALMIRO MAINATE 

RAMOS, ODERLEI RODRIGUES DE LIMA, SANDRISMAR PEREIRA 

SOBRINHO, AMAURI AP. AYALA, AGOSTINHO GARCIA RESENDE, TIAGO 

NEVES, ELTON OSIEL DOS SANTOS, APARECIDA LUCIA DE PAULA, 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MATRINCHÃ - ACRM, ROZIMAR 

TOMAZ DA SILVA, JUVENIL SOARES DE LARA, VILMA APARECIDA 

PIEDADE, NATALINO GOULART, ARI FARIAS DA SILVA, JAIRO DE 

SOUZA, ANTONIO GENILSON DE RAMOS, LUIZ CARLOS CUSTODIO 

SOARES, EDSON LUIZ MORANTE, ANTONIO SOUZA SIQUEIRA, ANTONIA 

AUGUSTA DIONISIO, OTAVIO DE GOES, ADENI SOARES, MOACIR 

ARRUDA, VALTER CARDOSO COLINSQUE, ANTONIO ALVES PEREIRA, 

ALTAIR LUIZ DAPPER, romildo alves de oliveira, ANTONIO G. DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSE BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911/MT, FÁBIO DIAS CORREIA - OAB:9.289/MT, 

JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:7499-A, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171/MT, RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR - 

OAB:170.569 SP

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

Autora, na pessoa de seu Advogada, para, caso queira, no prazo legal 

apresentar impugnação à contestação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 369873 Nr: 6869-58.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA JUARA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFAS ISMAEL DE SOUZA, MARIA DAS 

GRAÇAS PRESTES, XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL, ADEMILSON 

MENEZES DOS SANTOS, FLÁVIO LIMA SIMÃO, DALMIRO MAINATE 

RAMOS, ODERLEI RODRIGUES DE LIMA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, CELSO BORSATO BRAZ - OAB:OAB/PR 68.303, DAVID 

PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:7499-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MANOEL ANTONIO REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB:10.449-MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para, querendo, no prazo legal, 

apresentar impugnação à constestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 768232 Nr: 21115-54.2012.811.0041

 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: MAURÍCIO HIDEAKI KUSAI, ERENI DA CONSOLAÇÃO 

ALVES KUSAI, ELISEO TOSHIO KUZAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS PLANALTO - ASSOPAN, LUIZ RODRIGUES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Autora, na pessoa de seu Advogado, para, querendo, no prazo leigal 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1153332 Nr: 33194-26.2016.811.0041

 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: JAIME MARIA DE OLIVEIRA, GENI SALASAR DE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA CONCEIÇÃO DIAS, MARIA 

AUXILIADORA DIAS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN CAROLINE FIALHO 

LOBO - OAB:21084/O, FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - 

OAB:16436/O, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT, MARIANNA 

BARROS SABER - OAB:19452/MT, NAYARA DIAS CARDOSO 

PORTOCARRERO - OAB:17.846, PRISCILLA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:21.042/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 Vistos.

Intimo os réus, via DJE, para que, no prazo de 5 dias promova o 

encaminhamento da carta precatória para a oitiva da testemunha arrolada.

Certifique-se a secretaria, se todas as partes foram intimadas para a 

audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815507 Nr: 21950-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEGIÃO DA BOA VONTADE, ISMAEL JOSÉ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, MARCOS 

MOREIRA MACIEL - OAB:15.392, OLINDA FRANCISCA JUNQUEIRA - 

OAB:418396/OAB-GO, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15.304

 Vistos.

1. Defiro o pedido do autor de desistência da oitiva de sua testemunha, 

formulado à fl. 188.

2. Intimo a parte autora para apresentar suas razões finais no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 364,§2° do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795350 Nr: 1681-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE MIRANDA, INÊS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIDIO MAIA, ANSELMO BEDIN, ANTONIO 

MOREIRA DA SILVA, SIDNEY RAINIERI, ANDRÉ SOARES, ANANIAS 

PINHEIRO, JORGE SALFASTEIN, RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA, LEDA 

RAMOS RAIMUNDO NONATO, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO, 

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DE NOVA COQUISTA, 

WIEGOLD MAAS, CLEIRTON ALVES BRAGA, ANTONIO DA ROCHA 

CORREA, Réus Inominados Citados por Edital, VANDERLEI VITORINO 

VERNESC, MARLENE ALVES ALVES, EDVALDO VENANCIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA REBELLATTO ADORNO - 
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OAB:22789, Andrea Rebellatto Adorno - OAB:22789/DF

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

FUNDIÁRIO - OAB:, EDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:14.070, JORGE LUÍZ 

DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:9.391-B, MARCIA MARIA PEREIRA - OAB:3718/MS, MARCIO 

RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171/MT, POLIANA PETRI - 

OAB:14317

 Vistos.

Intimo a parte autora via DJE, para que no prazo de 5 dias cumpra a 

distribuição da carta precatória na comarca de Sinop/MT, sob pena de 

preclusão da prova testemunhal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 357355 Nr: 27784-65.2008.811.0041

 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: PEDRINA JUSTINIANA DE ALMEIDA, MARIA CELESTE 

DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para apresentar impugnação a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 784781 Nr: 38601-52.2012.811.0041

 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: MANOEL DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Por determinação superior, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, 

INTIMO A PARTE autora PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES 

ao Recurso de Apelação no prazo de 15 dias, bem como apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração no prazo de 05 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 735625 Nr: 31995-42.2011.811.0041

 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: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA 

RENOVACAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE VERLANGIERI CARMO, MARCÍLIO DE 

SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348/MT

 Certifico que, as tentativas de intimação da parte autora restaram-se 

todas infrutíferas, pelo que, impulsiono os presentes autos para, em 

cumprimento ao r. despacho de fls. 106, intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 

485, §6º, do CPC, requerer extinção pelo abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1106419 Nr: 13136-02.2016.811.0041

 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: FAZENDA SÃO MARCELO LTDA, VAGNER MICHELS, 

JOÃO CARLOS GRETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NASCIMENTO DOS SANTOS, VILMAR 

MULLER DE MAIA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4.842/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OABMT4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171/MT

 Impulsiono este autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada Mais.

 Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1138455 Nr: 26776-72.2016.811.0041

 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: PAULO CESAR LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA FRITSCHE, CHERILYN 

KARINE FRITSCHE PEREIRA, ROMÃO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, para intimação da Parte Autora, na pessoa do seu 

advogado, para manifestar acerca do resultado da pesquisa realizada nos 

autos (fls.136 e 137). Nada Mais.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 356002 Nr: 26247-34.2008.811.0041

 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: JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU 

LTDA, EDILSON FALASQUE, OTÁVIO MARCELINO DA SILVA, IASSIN 

AGHANDER, SÉRGIO GOMES GRANDE, ANTONIO SOARES DE LIMA, 

HÉLIO SOARES DE LIMA, JUAREZ SOUZA NOIA, ANTONIA DE J. SILVA, 

JOÃO VICENTE DO CARMO, RAIMUNDO TEIXEIRA, FLORENTINO TELES, 

SEBASTIÃO FREITAS DE SOUZA, JOCICLEI SILVA MOTA, JOSÉ 

EDIVALDO S. MOTA, SÉRGIO VICENTE, OSMAR ANTONIO MOREIRA, 

ADEMIR ARRABAL, CLAUDOALDO FERREIRA ALMEIDA, ALCIDES VIEIRA 

SOUZA, JOSÉ DA CRUZ ARAUJO BEZERRA, ANTENOR ZIOTT, 

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, PEDRO PINHEIRO, DEOCLIDES LANGE, 

DEODÉSIO PINHEIRO, CÍCERO ALVES COSTA, CÍCERO ALVES DA SILVA, 

MANOEL PEREIRA DA SILVA, LAURO LIMA DA SILVA, OSMAR ANTONIO 

MOREIRA, NELSON IGNOTTI, JOÃO FLÁVIO, DEVAIR BATISTA DA SILVA, 

ITAMAR APARECIDO MOREIRA, MARIA DE FÁTIMA M. OLIVEIRA, JAIRO 

MARTINS DA SILVA, GÉRCIO FRANCISQUINI, JOÃO RAMALHO, 

VALDOMIRO GOMES PESSOA, LUZINETE DE OLIVEIRA LOPES, GUIDO 

BRITZKE JUNIOR, MARIA M. F. SHINOHARA, REGINA PAULA DA SILVA, 

MESSIAS MOREIRA LAMAR, NAIR MARIA DE OLIVEIRA, DOLIRIO RAMOS 

DA SILVA, CARLOS ROBERTO DA COSTA, FRANCISCO DA SILVA, BRAZ 

PEREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS DAVID BARROSO TEIXEIRA, ADEMAR 

ALBERTON, ADEVALDO AGUIAR BALEEIRO, LUIZ MARQUEZAN, 

VALDINEI MARQUEZAN, JONAS BOLZANE, ANÉSIO FRANCISCO LOPES, 

JOÃO DE ABREU ZUNIGA, ELOIR DELA JUSTINA, OSVALDO LOPES DOS 

SANTOS, WALMOR HEIDRICH, AMARILDO MORESCHI, JOSÉ XISTO FILHO, 
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ANTONIO SANTOS NASCIMENTO, ALFREDO VALDIR GAMBA, ROSELI 

DELLA JUSTINA GAMBA, MANOEL NUNES, JOÃO PATRICIO DE SOUZA, 

ANIVALDO FALASQUE JUNIOR, DARCI JOSÉ VICENTI, MESSIAS 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ ALVES MOTA, GILBERTO VIRGINIO DE 

SOUZA, JOÃO CARLOS PETRICCI, PAULO TOLARDO, IRINEU TENÓRIO DA 

SILVA, PAULINO VIEIRA SALES, MANOEL SOAREZ BITENCOURT, 

DELSON DA SILVA, SEFIRINA CALONGA, JAIR BECEGOTO, PATRICIA 

VARGAS, JOSÉ FRANCISCO LOPES, HAMILTON LIMA COELHO, E 

OUTROS, ONERI SONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:6.315-A/MT, AOTORY DA SILVA SOUZA - OAB:7785/MS, 

CARLOS EDUARDO VIANA - OAB:16.642, EDINEI DA COSTA MARQUES 

- OAB:8671, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, ERNESTO 

BORGES NETO - OAB:6.651-A/MT, ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - 

OAB:379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FLÁVIA SANTANA FERREIRA BENITES - OAB:, 

GABRIELA PAES LEMES PAIVA - OAB:OAB/MT 21650/O, HÉLIO DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:8058, JÉSSICA GONÇALVES MATOS PRETTI - 

OAB:4518-MT, JOÃO ERNESTO PAES DE BARROS - OAB:4867/MT, 

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, MARCELO LOPES - OAB:OAB/SP 160.896A, 

MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RUDENIR DE ANDRADE 

NOGUEIRA - OAB:, SANDRO NASSER SICUTO - OAB:5126-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES 

DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 14.808-B, YVAN AYRES DA SILVA - 

OAB:3421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091-B/MT, NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - 

OAB:5176-B

 Por determinação superior, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, 

INTIMO A PARTE requerida PARA, querendo, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Embargos de Declaração no prazo de 5 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 735625 Nr: 31995-42.2011.811.0041

 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: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA 

RENOVACAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE VERLANGIERI CARMO, MARCÍLIO DE 

SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348/MT

 Vistos, etc.

Considerando o recesso forense, conforme estabelecido na Portaria nº 

648/2015-PRES, devolvo os autos à secretaria para nova conclusão no 

inicio das atividades jurisdicionais em 2017.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004802 Nr: 25471-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VINICIOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10.609/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

25471-87.2015.811.0041, Protocolo 1004802, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024185 Nr: 33954-09.2015.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS GONÇALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

33954-09.2015.811.0041, Protocolo 1024185, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1049702 Nr: 46266-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE BRITO, ZILDA VASCONCELOS DE 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON BARBOSA PRATES, IZALTINA 

RODRIGUES DE PAIS, EZEQUIEL DE OLIVEIRA DIAS, JOSÉ VIEIRA DE 

SOUZA, VANESSA RIBEIRO DE JESUS, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7172/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196, JESSYKA LINDAURA C. SODRÉ 

FARIAS - OAB:16.296, Maria Eduarda Ramalho Queiróz - 

OAB:17175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445, SILVIO ARAÚJO PEREIRA - OAB:16.162/MT

 Impulsiono este autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1023220 Nr: 33530-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR IVAL LOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

"SEM TERRA" M. S. T, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, MARIA CLAUDIA 

DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445/O, SILVIO ARAÚJO PEREIRA - OAB:16.162/MT, 

VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Impulsiono este autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos
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 Cod. Proc.: 905600 Nr: 33950-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA THELMA RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

DANIEL PIRES DE MELLO - OAB:18214, FELIPE M. DORILIO LOUZICH - 

OAB:17841, JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar acerca da devolução da carta de intimação - AR 

NEGATIVO (fls.142). Nada Mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1029523 Nr: 36582-68.2015.811.0041

 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: RICARDO DE BABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL 

ALVES BUENO, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gilberto de miranda aquino - 

OAB:, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação das partes na 

pessoa de seus Advogados, para ciência de que foi designada audiência, 

nos autos da Carta Precatória nº 36582-68.2015.811.0041 - ID 1029523, 

em trâmite perante a Primeira Vara Cível de Nova Xanvantina/MT no dia 

29.11.2018, às 14h30min.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036349-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LINCON GLAUBE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação e Intimação Liminar – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO KENNEDY FERREIRA 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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16695023), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001766-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16692743), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015876-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ (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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001777-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS BARROS NOLETO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001777-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DE JESUS BARROS NOLETO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  Processo  n° 

1001777-67.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se o exequente para manifestar 

acerca do cumprimento espontâneo da sentença (id nº 15991980), e em 

caso de discordância colacione aos autos cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado da quantia que entenda devida no prazo de 05 

(cinco) dias (NCPC, 218, § 3°). Após, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020106-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIAS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL CAPISTRANO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020106-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUZA DIAS PINTO RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

CAPISTRANO Vistos. A parte autora pretende a retificação do seu nome 

no seu assento de nascimento e a sua indenização por danos morais que 

alega ter sofrido. Não obstante a isso, tem-se que a pretensão retificadora 

é de jurisdição voluntária, enquanto a indenizatória é de jurisdição 

contenciosa. Portanto, não há a possibilidade da sua cumulação em um 

único processo, não havendo que se falar na aplicação da disposição 

prevista no § 2º do artigo 327 do NCPC, pois as pretensões possuem 

requeridos/réus distintos. Desta feita, emende a parte autora a sua petição 

inicial, escolhendo uma pretensão ou outra, ressalvada a possibilidade de 

ajuizamento de outra ação para a pretensão que for preterida nesta, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção deste 

processo sem resolução do mérito. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040371-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040371-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. Emende a 

parte autora a sua petição inicial, acostando aos autos os seus históricos 

de consumo e de faturamento e as faturas dos meses de abril de 2018 até 

os dias atuais, os quais podem ser obtidos junto à concessionária de 

serviços públicos ré, documentos estes que deverão ser juntados em 

ordem cronológica, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 32 e §§ da Resolução 

n. 03/2018 do Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e do artigo 321 do NCPC. Tal providência torna-se necessária 

diante do fato dos documentos carreados aos autos não serem 

suficientes para a aferição de variação anômala do consumo, ao passo 

que estão inseridas neles taxas de ligação de água e esgoto, cobradas, 

parceladamente, assim como, valor de parcelamento de contas de 

consumo. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de novembro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038368-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO PIASSI PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI - ME (REQUERIDO)

GABRIEL JOHN MESQUITA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038368-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HERMANO PIASSI PIMENTA REQUERIDO: GABRIEL JOHN 

MESQUITA E SILVA, GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI - ME 

Vistos. Atribui-se à causa o valor de R$ 52.374,56, ao passo que a parte 

autora pretende, além da resolução do contrato de compra e venda (R$ 

10.800,00) com a consequente restituição do preço pago parcialmente (R$ 

4.500,00), a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos materiais (R$ 26.574,56) e morais (R$ 15.000,00) (NCPC, 292, II, V, 

VI e VIII). Assim, comprove a parte autora o pagamento da diferença do 

valor das custas processuais devidas, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040280-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUENIR DE SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547/O 

(ADVOGADO(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040280-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DUENIR DE SOUZA CRUZ RÉU: AMAZON CONSTRUTORA LTDA, SPE 

PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039752-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA PERUZZO BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039752-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAYANE CRISTINA PERUZZO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

22.02.2019, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039768-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039768-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENEIDE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 22.02.2019, às 

08:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 08 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917613 Nr: 41816-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAL SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS, CÁSSIA 

BRANDÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656, NAYARA KAREN DA SILVA SEBA - OAB:15.509/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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

 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 a Perita Sra. Marciane 

Prevedello Curvo.

Data: 13/12/2018

Horário: 08:00h

Local: Condomínio Residencial Entre Rios, Rua Projetada 24, nº 251, Bairro 

Jardim Universitário, em Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325367 Nr: 25493-29.2007.811.0041

 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): SUPERMERCADO BASMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

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

OAB:6.660/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):

 Cod. Proc.: 17002 Nr: 12600-16.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERMES GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11361 Nr: 11043-28.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES 

(SINDSPREV/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT, MURILO ESPINDOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:12347, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PINTO DA MOTA - 

OAB:22.378/RS, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8.085/MT, 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215, SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - OAB:5257, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 632, anote-se o nome dos patronos do Sindicato de 
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Trabalhadores (SINSPREV/MT) na capa dos autos.

Intime-se a requerida, ora exequente, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736430 Nr: 32859-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELA ALVES DA COSTA, VICENCIA 

MARTINS MEDEIROS, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, JOÃO DOS 

SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, FLAVIO ALEXANDRE BERTIN - 

OAB:5925, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/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):

 Cod. Proc.: 724539 Nr: 20207-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BONACCORDI JÚNIOR, 

MÁRIO LÚCIO GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI GUIMARÃES DE JESUS 

- OAB:6.595

 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):

 Cod. Proc.: 89118 Nr: 14351-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARUKI MATSUNAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING LTDA, JOSE GUY 

DE AZEVEDO FILHO, CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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):

 Cod. Proc.: 283065 Nr: 7152-52.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, desarquivei estes autos, após o 

recolhimento das custas, com as anotações no Sistema Apolo e registro 

geral de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936063 Nr: 52614-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ODISSEIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/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 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930917 Nr: 49769-80.2014.811.0041

 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: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DIAS, MARILZA BELUOMO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519, FABRÍCIO VERDOLIN DE CARVALHO - OAB:28.857/PR, 

MARCELO MAZUR - OAB:OAB/PR 31.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seus advogados, via DJE, para manifestar-se sobre a 

petição de fls. 202/203, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757376 Nr: 9551-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEMIL DAMIANDA DE QUEIROZ, GISLAINY 

QUEIROZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como 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):

 Cod. Proc.: 8829 Nr: 1378-22.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BOTURA, ELIANE LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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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, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104130 Nr: 12181-68.2016.811.0041

 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: EWANIUZE ROSA MARCOSKI DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 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):

 Cod. Proc.: 61828 Nr: 3130-24.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍLIA PINA DOS SANTOS, JOANA DA CUNHA LESCANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALITOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA., GUIA EVANGÉLICO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCÍLIO AUGUSTO - 

OAB:32.250/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944941 Nr: 57403-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVOLUTION FITNESS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA GINÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO RACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PICKLER BATISTA - 

OAB:32904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051773 Nr: 47316-78.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL MARIA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como 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):

 Cod. Proc.: 289765 Nr: 10343-08.2007.811.0041

 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: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇOES E OPERADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:9244, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, desarquivei estes autos, após o 

recolhimento das custas, com as anotações no Sistema Apolo e registro 

geral de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146108 Nr: 29995-93.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIQUESON BARBOSA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMARGO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14.415/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/UFMT - 

OAB:NPJ/UFMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085710 Nr: 4134-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAILANE GREGORIO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.11.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de fls. 106, após expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial. 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.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de 

Setembro 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049224 Nr: 46045-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTONIO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 138964 Nr: 23597-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDELINA RUELA PEREIRA, CID ADMINISTRADORA DE 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES BORGES, ANDRÉ GOMES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERON - OAB:2407-E, 

ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, Aparecido Tervonoi de Moraes - 

OAB:2397/MT, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - OAB:7583-MT, 

KAROLINE RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172760 Nr: 21493-88.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁQPAR-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL TERRA TERRAPLENAGEM E 

AGROPECUÁRIA LTDA, HÉLIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM 

MACOTA - OAB:7481, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se manifestem 

no prazo de 05 (cinco), sobre o saldo remanescente vinculado aos autos, 

consoante extrato anexo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098593 Nr: 9972-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES ALVES DA SILVA JUNIOR

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT, Valdecir Calça - OAB:5247/MT, YURI MIKEJEVS 

FRANCO GODOY - OAB:23021/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos cópia da petição inicial e demais 

documentos necessários à instrução do feito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758490 Nr: 10740-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: HARMONIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON DUARTE COSTA, CAROLINA 

STUHLER DUARTE COSTA, JOÃO BENEDITO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:, VERA 

LUCIA FERNANDES - OAB:98.691/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 403659 Nr: 35657-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO LUSTOSA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY BENEDITO VITAL SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764022 Nr: 16642-25.2012.811.0041

 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: LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMEEE SOUZA DE MENEZES 

- OAB:5294 OAB/MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/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

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925332 Nr: 46701-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COSTA DE CAMPOS

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 26 de 650



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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (QUINZE) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1332185 Nr: 16065-37.2018.811.0041

 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: ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO, MONICA IGREJA 

LEITE DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16.929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813135 Nr: 19616-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUAN GONZALES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL CARDOSO ROCHA, AGILIZE SERVIÇOS 

DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

 Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

 “O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, 

de diversificados Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo 

adotadas em razão da aludida indisponibilidade.

 Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

 Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 

edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensado as 

demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

 O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053682 Nr: 48234-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, JULIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12.261, 

KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:15621-MT, VALERIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Vistos etc.

Considerando a incompatibilidade de horários das audiências designadas 

para o dia 27.11.2018 entre a 3ª e a 5ª Vara Cível, por se tratar de 

processo com prioridade os já designados na 5ª Vara Cível, tem por bem 

redesignar a audiência pautada para dia 27.11.2018 às 14:00 horas no 

presente feito, para o dia 30.01.2019 às 14:00 horas.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027621 Nr: 35629-07.2015.811.0041

 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: ARISTELA YANUMA ROCHA POROFO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645

 Vistos etc.

Considerando a incompatibilidade de horários das audiências designadas 

para o dia 27.11.2018 entre a 3ª e a 5ª Vara Cível, por se tratar de 

processo com prioridade os já designados na 5ª Vara Cível, tem por bem 

redesignar a audiência pautada para dia 27.11.2018 às 15:00 horas no 

presente feito, para o dia 30.01.2019 às 15:00 horas.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813135 Nr: 19616-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUAN GONZALES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL CARDOSO ROCHA, AGILIZE SERVIÇOS 

DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida 

Agilize Serviços de Entrega e Transporte Rodoviário Ltda (fls. 107), em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa no prazo 

legal.

Após a apresentação da defesa, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de preclusão.

Por fim, certifique-se se o requerido Izael Cardoso Rocha, devidamente 

citado (fls. 93), apresentou sua defesa.

 Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências. O feito deve ser cumprido com urgência, na medida em 

que se enquadra na Meta 02/2017-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811550 Nr: 18039-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA IMOBILIÁRIA LTDA, ANA NEIDE GOMES 

DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B DOMINGUES NICOLAU & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, LUANA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:17472, MANOEL 
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GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13.595/MT, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTÔNIO BREDA - OAB:16.990

 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, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040295-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040295-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SONIA REGINA PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos. SONIA 

REGINA PEREIRA ajuizou a presente “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA” em face da CAB 

CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO, pretendendo, liminarmente, a suspensão da cobrança de valor 

na fatura do mês de julho de 2018, oriundo de recuperação de consumo 

decorrente de suposta fraude no hidrômetro instalado em sua residência, 

matrícula n. 458939-4. 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, 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 logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através dos documentos de id 16621108, que no 

mês de julho de 2018 houve faturamento de possível recuperação de 

consumo de meses anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de 

água por tal motivo se afiguraria ilegítimo, consoante jurisprudência 

pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi 

possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte de água 

acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a água é serviço 

público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar a suspensão da 

exigibilidade do débito em comento e que a parte ré se abstenha de incluir 

ou manter o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito e de 

cortar ou manter cortado o fornecimento de água na residência da autora 

com base no débito relativo à fatura de consumo do mês de julho de 2018, 

da matrícula n. 458939-4, até o deslinde deste feito, sob pena de aplicação 

de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no 

caso de descumprimento injustificado, limitada ao patamar de 10.000,00 

(dez mil reais). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 25/02/2019, às 08:30 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, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza 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: 1039755-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IZIDORO CORSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039755-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE IZIDORO CORSO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

José Izidoro Corso em face de Energisa – Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Aponta o autor que é proprietário e possuidor de um imóvel 

rural localizado na Rodovia MT 130, km 86, Zona Rural, na cidade de 

Paranatinga/MT, onde instalou uma algodoneira para beneficiar o algodão 

que produz, bem como é possuidor da Unidade Consumidora n. 

1.095.656-3. Conta que em 02/05/2018 um dos transformadores queimou e 

o fato foi imediatamente comunicado a ré que realizou uma inspeção no 

local em 20/06/2018, onde constatou que a Unidade estava com problemas 

técnicos não ocasionados por ação humana. Ocorre que a ré entendeu 

haver diferenças de valor de consumo não faturado nos meses de maio e 

junho/2018, arbitrando o valor que entende devido, qual seja, R$ 

283.806,52 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e seis reais e 

cinquenta e dois reais). Aduz o autor que o critério adotado pela ré é 

ilegítimo e não observa a ordem de prioridade estabelecida pelo art. 115, 

da Resolução n. 414/10, da ANEEL, o que onera consideravelmente a 

cobrança. Assim, pretende o autor a concessão de liminar a fim de 

determinar que a ré não suspenda o fornecimento de energia na unidade 

consumidora indicada na inicial, se abstenha de inserir o seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito e suspenda a cobrança da fatura em 

discussão. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 
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probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar não merece prosperar. Na hipótese, não 

restou demonstrada a probabilidade do direito deduzido, tendo em vista 

que o autor alega que existem outros critérios mais adequados para a 

realização da cobrança, contudo, sequer trouxe aos autos documentos 

que comprovem o histórico de consumo anterior. No que tange ao perigo 

de dano, é certo que não é permitido à parte ré utilizar-se da interrupção 

de serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos decorrentes de 

falha no equipamento medidor, havendo para tanto medidas legais que não 

ferem o direito do consumidor. Nesse sentido, há orientação da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade 

de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Ocorre que no caso em tela não 

há provas de que a ré irá suspender o fornecimento de energia elétrica, 

tendo em vista que apenas emitiu uma fatura informando o valor 

correspondente à recuperação. Também não há indícios de que o nome do 

autor será lançado nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, ausente os 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/02/2019, às 10:00h – Sala: 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023436-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICI PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023436-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDELICI PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos. 

VALDELICI PINTO DE MIRANDA ajuizou a presente “AÇÃO ANULATÓRIA 

DE TERMO DE COMPROMISSO E CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO 

LIMINAR” em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, pretendendo, liminarmente, a 

suspensão da exigibilidade dos valores devidos em decorrência do termo 

de confissão de dívida que pretende seja anulado, matrícula n. 444167-2, 

em razão de suposta irregularidade na medição/cobrança do seu 

consumo. É o relato do necessário. Decido. A respeito da 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 a plausibilidade das suas alegações, porquanto 

ressai dos autos que o elevado consumo de água decorreria de 

vazamentos nas instalações hidráulicas da sua residência, não havendo 

que se falar nesse momento de irregularidade na medição/cobrança do 

seu consumo. 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, visto que o 

prejuízo que a parte autora tenha sofrido ou 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. 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. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 25/02/2019, às 12:30 horas, para audiência de conciliação 

que será 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, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 
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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). Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza 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: 1022900-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE BRADESCO DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022527-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036612-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA OSORIO NALESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CALDAS HUGHES DRUMMOND (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036612-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAELA OSORIO NALESSO RÉU: FELIPE CALDAS HUGHES DRUMMOND 

Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os 

embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito 

suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória de urgência. Com efeito, não se visualiza a 

probabilidade do direito invocado, bem como não se verifica o perigo de 

dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034742-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808435 Nr: 14900-28.2013.811.0041

 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: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB ENGENHARIA LTDA, LUIZ HUMBERTO 

BORGES, MARIANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

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

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) DAIANY HOSANA ESPÍRITO SANTO 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.: 1126833 Nr: 21658-18.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANI SANTANA ZDZIARSKI ANGELIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:OAB/MT 14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do 

Mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade 

para ela, 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 a sentença e não havendo requerimento, 
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arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1095528 Nr: 8631-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIANY GENIFFER GONÇALVES LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TADEU CIOTTI - 

OAB:OAB/SP 320978, MÁRCIA SALGADO DE QUEIROZ BATISTA - 

OAB:OAB/RJ 109.663

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar inexistente o débito de R$ 675,18 

(seiscentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos); b) Determinar a 

exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos do SPC e Serasa, 

relativamente ao débito de R$ 675,18 para com a ré. Tendo em vista a 

sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para 

cada, conforme artigo 86, caput, do CPC/2015 ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Consigno que nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15, a 

exigência das verbas de sucumbência em relação ao autor fica suspensa, 

por se tratar o autor de beneficiário da assistência judiciária, podendo ser 

exigida se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096208 Nr: 8931-27.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIURLEN EVELINE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17.664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24.233

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do 

Mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade 

para ela, 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 a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815873 Nr: 22321-69.2013.811.0041

 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: ADRIEL NANTES PINTO -ME, ADRIEL NANTES PINTO

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

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANI DE BARROS 

- OAB:7.901-MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE SOUZA VIGO 

- OAB:17074-A

 Defiro os pedidos formulados pela parte autora para que seja realizada a 

perícia grafotécnica, cabendo a requerida o seu custeio e ao autor à sua 

submissão, conforme indicar o perito, bem como a designação de 

audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas.

Em face da perícia requerida, nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. Intimem-se as partes para, 

em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.

 As despesas deverão ser custeadas pelos requerentes, nos termos do 

art. 95 do CPC;

Oportunizo ainda as partes apresentar em Juízo, para homologação, 

delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual 

se homologada, vincula os sujeitos processuais.

Após, voltem-me os autos para o agendamento da audiência de instrução 

e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083816 Nr: 3358-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) Declarar inexistente o débito de R$ 26,73 (vinte e seis 

reais, setenta e três centavos) do autor para com a empresa ré. b) 

Confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando definitiva a 

exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, 

relativo ao débito objeto da lide; c) Condenar a empresa ré a indenizar os 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso – data da inclusão indevida – 11/09/2015 

(Súmula 54 do STJ), e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno, ainda, a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com 

as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886540 Nr: 20931-30.2014.811.0041

 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: ANATALIA NOGUEIRA COSTA, MILTON GONÇALVES 

BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ANA EDEWIRGES CASTRO 

NUNES DE SIQUEIRA, SEBASTIANA FLORES, JAIR NUNES DE SIQUEIRA, 

ARÃO MOREIRA DE CASTRO, EMILIA MENA DE CASTRO, IVONE LIMA DE 

FIGUEIREDO, JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHÕES, PAULINA SILVA 

COELHO, REGINALDO DE PAULA CORREA, ROSANGELA PINHEIRO 

ARRUDA CORRÊA, LOURIVAL GONÇALVES DE MELO, ARLLIANY 

CHAVES MENDONÇA, JOÃO BERTOLINO, AGACIS TADEU LEQUE DA 

SILVA, LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA, MIRIAN PIZOTO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CAIXA 

SEGURADORA S.A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 
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OAB/RJ, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 O perito foi nomeado por meio da decisão saneadora, e apresentou 

proposta de honorários (fls. 2.241/2.248), no valor de R$ 52.900,00 

(cinquenta e dois mil e novecentos reais).

As rés discordaram quanto ao valor apresentado pelo perito (fls. 

2.281/2.303, 2.306/2.328 e 2.486/2.488).

Na sequência manifestação do expert, defendendo os critérios utilizados 

para a fixação do preço (fls. 2.744/2.756) e requerendo a manutenção 

dos honorários periciais.

 DECIDO.

A Resolução CNJ n.º 127, de 15 de março de 2011, estabelece que para 

fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a 

complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização 

do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as 

peculiaridades regionais”.

Atento a referidos critérios, reduzo a verba honorária, para o valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e determino:

1. A intimação do perito nomeado para manifestar sobre o aceite do 

encargo, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Com a concordância, expressa ou tácita, quanto aos honorários, a 

intimação das partes para depositar, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

conta judicial, o valor correspondente as suas cotas partes.

3. Em seguida a intimação do perito para, em 15 (quinze) dias, dar início 

aos trabalhos efetivando a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109513 Nr: 14487-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BR COCA COLA COMPANHIA 

MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWM DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742165 Nr: 39039-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

ARAUJO VIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, IMOBILIÁRIA 

CATARINENSE LTDA., GEORGE SUMIWA YAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933750 Nr: 51345-11.2014.811.0041

 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 LUIZ CARLOS MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FÁTIMA FURINI - 

OAB:24.249-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Manifeste-se a parte ré acerca do pedido de habilitação de fls. 230/232, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1086226 Nr: 4395-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA PEREIRA DO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) Declarar inexistente o débito de R$ 36,68 (trinta e seis 

reais, sessenta e oito centavos) da autora para com a ré; b) Determinar a 

exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos da SERASA, 

relativo ao débito objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); c) Condenar a empresa ré a 

indenizar os danos morais causados à autora, no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso – 24/10/2012 (Súmula 54 do 

STJ), e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137827 Nr: 26489-12.2016.811.0041

 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: ANTONIO CAETANO BARBOZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION - 

OAB:7519, FABIANA SAMPAIO MACHADO - OAB:22.173/MT, ROSANA 

DIAS SOUZA OLIVEIRA - OAB:16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito por parte do 

requerido/executado.

Intimado a parte exequente quedou silente.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.
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 Autorizo a expedição de alvará mediante apresentação dos dados 

bancários.

Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789002 Nr: 43000-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15.173-B/MT

 Intime-se a parte exequente para aportar aos autos a matrícula atualizada 

do imóvel que pretende ver penhorado, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Sem prejuízo da determinação supra, manifeste-se a parte exequente 

sobre o interesse na penhora dos automóveis encontrados no sistema 

RENAJUD em nome do executado( fl.137), considerando que os veículos 

terrestres preferem aos bens imóveis, na ordem de preferência do art. 

835 do CPC.

 Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1088942 Nr: 5678-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PINHEIRO DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) Declarar inexistente o débito de R$ 139,89 (cento e trinta e 

nove reais, oitenta e nove centavos) da autora para com a empresa ré. b) 

Confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando definitiva a 

exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, 

relativo ao débito objeto da lide; c) Condenar a empresa ré a indenizar os 

danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso – data da inclusão indevida – 03/02/2014 

(Súmula 54 do STJ), e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno, ainda, a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com 

as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1151534 Nr: 32388-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE REGINA PICCO PALÁCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SANTOS DRUMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte requerida para que se 

pronuncie a respeito da manifestação de fls. 136/153 no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito das 

provas que pretendem produzir.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103782 Nr: 12035-27.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO BRUNETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para determinar que a empresa ré forneça o registro de 

usuário (dados pessoais - nome e endereço residencial ou comercial) do 

IP 179.217.119.1, para a parte autora, num prazo de até 10(dez) 

dias.Deixo de condenar a empresa ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, diante do princípio da 

causalidade.Por fim, defiro o pedido de fl. 57, diante da comprovação da 

incorporação da empresa Net Serviços de Comunicação S/A pela empresa 

Claro S/A.Por consequência, determino a retificação dos registros de 

distribuição e autuação, para fazer constar no pólo passivo a empresa 

Claro S/A.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034742-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034742-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

REQUERIDO: CLARO S.A., NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de 

Liminar de Suspensão de Cobrança ajuizada por Sindessmat – Sindicato 

dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso 

contra Claro S/A e Net Virtua. Aponta a parte autora que os serviços de 

telefonia e internet contratados não têm servido a contento às suas 

expectativas e necessidades, ante as constantes quedas de sinal e 

aumento abrupto da fatura. Em sede de tutela de urgência, requer que se 

abstenham as rés de efetuarem a cobrança das multas por rescisão 

contratual dentro do período de fidelização, bem como seja autorizada a 

portabilidade das linhas telefônicas para outra prestadora de serviços de 

telefonia e internet. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece parcial 

acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente pelo histórico de protocolos de reclamações da autora junto 

às rés referentes aos problemas apresentados nos serviços prestados, 

bem como os documentos juntados à inicial que dão suporte às suas 

alegações. O perigo de dano exsurge da possibilidade da autora se 

manter com serviços falhos, prejudicando sua atividade diária, além de ser 
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cobrada por rescisão contratual de serviços que apresentam falhas, os 

quais não mais deseja manter. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. No entanto, tenho que o pronunciamento judicial acerca da 

autorização para que se efetue a portabilidade das linhas telefônicas para 

outra operadora não merece guarida, por se tratar de procedimento 

administrativo que deve ser providenciado pela autora junto à nova 

operadora escolhida para a prestação dos serviços. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

liminar, determinando que as reclamadas SE ABSTENHAM de efetuar a 

cobrança das multas por rescisão contratual dentro do prazo de 

fidelidade, até o deslinde do processo, ou ulterior deliberação do Juízo. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa de R$ 900,00 (novecentos reais) não se 

tratando de multa diária, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 

537, do CPC/2015. Citem-se as rés, e intime-se a autora para 

comparecimento à audiência conciliação já designada. Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018160-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITÓRIA FREITAS NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

ALAN KARDEC NOBRE DE ASSIS OAB - 006.881.761-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (RÉU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018160-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. As partes 

autora e ré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A formularam 

acordo e requerem a sua homologação (Id 15967440), pugnando, ainda, 

pelo cancelamento da audiência de conciliação. Em relação ao acordo, 

intime-se a parte autora para ratificação, no prazo de cinco dias. 

Considerando a existência de outros réus, mantenho a audiência de 

Conciliação. Encaminhem-se os autos à Central de Conciliação. Após, 

colha-se parecer do Ministério Público. Cuiabá, 26 de novembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039253-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039253-42.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16685204, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031358-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RECALDE OAB - MS7167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIRI EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO que em cumprimento ao despacho de ID n. 

16677325, procedi a devolução da presente missiva à origem, conforme 

comprovante anexo. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. ANA MARIA ROSA 

LOCATELI ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012850-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEILTON OLIVEIRA MARTINS DA CONCEICAO (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012850-36.2018.8.11.0041 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, 27 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032438-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ODETE DE ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL DE SOUZA BRANDAO OAB - SP157001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ CLOVIS PARRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032438-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A seguir a 

MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: Defiro o prazo de cinco dias para 

a juntada do substabelecimento. “Cumprido o ato, devolva-se a carta 

precatória à Comarca de origem. Saem os presentes intimados.” Nada 

Mais, Eu, __________ (Neicir Almeida) – Assessora de Gabinete I, que 

digitei e encerro o presente. Cuiabá, 26 de novembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019598-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CASTELO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019598-21.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018353-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018353-38.2018.8.11.0041 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, 27 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1040806-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILA PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA MÁRCIA SOUZA AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040806-27.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

comprovantes de rendimentos e/ou declaração de imposto de renda, sob 

pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. 

Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144848 Nr: 29536-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GONÇALVES VIEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA 

BUZZETTE DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 221/222, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários 

para o realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052971 Nr: 47856-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER ALTINO DOS 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 96/97, impulsiono este feito 

e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários para o 

realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010539 Nr: 27808-49.2015.811.0041

 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: JOSÉ LOURENÇO VIEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 105, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários para o 

realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011150 Nr: 28073-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE ANTENOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO 

- OAB:OAB/MT 11.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 116/117, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários 

para o realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081153 Nr: 2090-16.2016.811.0041

 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: JOSEMAR DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 181/182, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários 

para o realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834857 Nr: 40136-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

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

OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME STOCHERO - 

OAB:76214 OAB/RS, KLERYSTON LASIE SEGAT - OAB:62781

 Certifico que, nesta data, atualizei o cadastro dos patronos da parte ré, 

cf. petição de fl.70. Assim, procedo a republicação da decisão de fl.179.

"Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida Numeração Única n. 

40136-79.2013.811.0041 - Código 834857 DESPACHO A autora requer a 

remessa dos autos para a 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação 

Judicial e Falência de Cuiabá - MT, em virtude da decretação da falência 

do Grupo Econômico por si composto (Grupal Agroindustrial S/A) - p. 

165/168. De acordo com o que estabelece o artigo 6º, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida prosseguirão 

normalmente no Juízo que a estiver processando. Vejamos: “Art. 6o A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida...” (Negritei) 

In casu, o feito ainda se encontra em fase de conhecimento e não há 

quantia líquida. Logo, inexistem motivos à pretendida declinação de 

competência. À par destas considerações, indefiro o pedido de remessa 

do feito ao Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e 

Falência de Cuiabá – MT. Considerando o encerramento da instrução 

probatória nos autos principais, intimem-se as partes para, querendo, 

apresentarem memoriais finais no prazo individual e sucessivo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ". 

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445977 Nr: 20440-62.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUCANÃ, 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, ALLIANZ 

SEGUROS S/A

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

OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:7.394

 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. 538/554, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912710 Nr: 38667-61.2014.811.0041

 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: OLÍVIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JR. - OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

261/285 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 autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439407 Nr: 16414-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PRIMEIRA 

- CIRCUNSCRIÇAO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NACERE BADRE, ALBERTINA 

FERREIRA BADRE, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DE JUARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888

 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. 224/226, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894443 Nr: 26183-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604 - A, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 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)FELIPE NÉRI DE 

ARRUDA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113277 Nr: 16017-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO LOPES VALENZUELA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNJC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte ré para que forneça seus dados bancários 

para a expedição do alvará eletrônico, bem como, para que apresente 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1276318 Nr: 563-58.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS 

DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

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

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

 Certifico que faço a republicação da "Decisão->Determinação do dia 

15/08/2018, tendo em vista que não fora publicada para os patronos da 

parte embargada.

"Processo nº. 563-58.2018.811.0041 - Código 1276318

DESPACHO

Recebo os embargos à execução para discussão sem, contudo, 

atribuir-lhe efeito suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo 

Civil).

A manifestação da parte embargada foi juntada às p. 11/15.

A fim de evitar alegações de nulidade, intimem-se as partes para 

informarem interesse na produção de provas, no prazo de 15 dias.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56538 Nr: 1687-38.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDE 

ALVES - OAB:OAB/MT-5.600, KATIA REGINA SANTANA NUNES - 

OAB:15.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT, SAMARA VIEGAS DE MORAES - OAB:9.048

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167410 Nr: 38978-81.2016.811.0041

 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: AGNALDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos 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. 306/309, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886152 Nr: 20636-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARIO COSTA CARDOSO

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haona Laysla da Silva Boska - 

OAB:18342 - OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

263/342 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 autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049154 Nr: 46019-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIA FERREIRA DE NORONHA

 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

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl.103/104, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários 

para o realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169238 Nr: 39811-02.2016.811.0041

 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: JOSE DOS REIS JARDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 

12.333

 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., no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791902 Nr: 45991-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO THOMAZ

 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: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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. 219/222, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092970 Nr: 7491-93.2016.811.0041

 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: JOSÉ APARECIDO PANTALIÃO CAMPOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNJC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte ré para que forneça seus dados bancários 

para a expedição do alvará eletrônico, bem como, para que apresente 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455884 Nr: 26897-13.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANY MARIA LIMABATISTA, PEDRO 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES 

- OAB:6534, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B

 Certifico que, apesar da petição juntada à fl. 167 informar a apresentação 

do protocolo da carta precatória junto a comarca deprecada, essa petição 

não veio acompanhada com o referido protocolo.

Assim sendo, certifico que nos termos da legislação vigente e dos artigos 

482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para comprovar a distribuição da missiva, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892870 Nr: 25134-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIO GOMES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 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. 144/159, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010548 Nr: 27814-56.2015.811.0041

 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: FLAVIO ROGERIO COSTA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl.132/133, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários 

para a realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69950 Nr: 10717-05.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES JOSE BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 166 no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806127 Nr: 12600-93.2013.811.0041

 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: GDST, MARCELINO ANDRE TOMKIEL

 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:5.736/O/MT

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 190, juntei aos autos a 

cópia do extrato atualizado da conta de depósito judicial vinculada aos 

autos. Sendo assim, ainda em cuimprimento ao despacho, abro vistas dos 

autos ao autor, pelo prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883976 Nr: 19196-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERILON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINT PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:23.291/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165229 Nr: 38032-12.2016.811.0041

 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: VILMAR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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. 172/178, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374976 Nr: 11298-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLENG ALONSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 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 devolução da carta precatória de fls. 113/126, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059292 Nr: 50649-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMCM, DILMAR MASSINI MALAQUIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383, FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - 

OAB:14544, JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR - OAB:10.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl.86/87, impulsiono este feito 

e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários para a 
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realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158163 Nr: 35160-24.2016.811.0041

 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: JOSE RAIMUNDO DE MIRANDA DUQUE

 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: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., no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98796 Nr: 13575-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPORIZADOR ATALAIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124460 Nr: 20640-59.2016.811.0041

 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: JHONATA VITOR SANTOS DA COSTA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB: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. 101/106, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072121 Nr: 56261-54.2015.811.0041

 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: MARIA GARDENIA DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 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. 166/172, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para retirar a Carta Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123542 Nr: 11016-40.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013626 Nr: 29117-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE RAMOS 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - 

OAB:12.333

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNJC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte ré para que forneça seus dados bancários 

para a expedição do alvará eletrônico, bem como, para que apresente 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418936 Nr: 5520-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISUL INFORMATICA LTDA, GERAIS 

INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DONADIO MUNHOZ - 

OAB:12602/RS

 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 retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163981 Nr: 37542-87.2016.811.0041

 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 ALEXANDRE COELHO, CARLOS ROBERTO 

MARQUES

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

S/A - GRUPO ENERGISA, RUY GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, MARCOS ALEXANDRE COELHO - OAB:7598 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094275 Nr: 8108-53.2016.811.0041

 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: PEDRO HELIO SERRA GOMES

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNJC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte ré para que forneça seus dados bancários 

para a expedição do alvará eletrônico, bem como, para que apresente 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406654 Nr: 37646-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 421 no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100751 Nr: 14614-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049143 Nr: 46011-59.2015.811.0041

 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: MARCIO LEANDRO SOARES ALVES

 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

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl.133/134, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte ré para informar os dados bancários 

para o realização do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77646 Nr: 1302-47.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADDAD & IRMÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Rosa Hotel Ltda, JOÃO CELESTINO 

CARDOZO NETO, ZÉLIA POMPEO DE CAMPOS

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

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703-MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar a Certidão de 

Crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120987 Nr: 19233-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES SINESIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

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

OAB:12.093, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

170/178 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 autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126489 Nr: 21497-08.2016.811.0041

 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: ARMANDO DE OLIVEIRA BUENO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 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. 125/131, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144057 Nr: 29217-26.2016.811.0041

 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: OZIERLA DE GODOY MORENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, nos termos do art. 482.VI da CNJC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte ré para que forneça seus dados bancários 

para a expedição do alvará eletrônico, bem como, para que apresente 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 739097 Nr: 35722-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466/O

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marlete Florentino da 

sentença de p. 114/115, que acolheu a exceção de pré-executividade e 

reconheceu a nulidade de todos os atos a partir da citação.

A embargante sustenta que a sentença é omissa, tendo em vista que 

deixou de condenar a embargada nos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas a p. 121/123.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

 Nota-se da decisão que realmente não houve manifestação quanto ao 

pedido de condenação da embargada em honorários advocatícios 

sucumbenciais.

 Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, 

atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, para 

sanar a omissão na decisão de p. 114/115 e, consequentemente, passo a 

analisar o pedido de condenação da embargada em honorários 

sucumbenciais.

Nos termos do art.85, §1° e 6° do CPC, os honorários são devidos pelo 

vencido e/ou por aquele que ensejou a propositura da ação. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 

cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida 

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se 

independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos 

casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

No presente caso, não houve a extinção do processo, mas apenas a 

anulação de alguns atos, de modo que não há como arbitrar honorários em 

favor da executada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO 

– CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INOCORRÊNCIA – VERBA INDEVIDA – 

ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A 

preclusão pro judicato, atributo da coisa julgada, não abarca decisões 

interlocutórias, de modo que o julgador pode reconsiderar/reformar 

decisão anterior, em especial, quando equivocada. A jurisprudência do 

STJ firmou o entendimento de que a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, na exceção de pré-executividade, pressupõe a 

extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o 

prosseguimento da execução. (Ap 57238/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

09/05/2017).

Assim, INDEFIRO o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais.

O prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Intime-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 155220 Nr: 8656-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA, MARINA 

FERREIRA BARBOSA, LÍDIO BARBOSA, JUCA DISTRIBUIDORA DE 

GUARANÁ LTDA

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

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

MAURO PAULO GALERA - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 Numeração Única n. 8656-98.2004.811.0041 - Código 155220

DESPACHO

 Em se tratando de cumprimento de sentença, não se revela cabível 

embargos à execução. Todavia, em atenção ao princípio da 

instrumentalidade das formas, recebo a petição e documentos de p. 

841/858 para discussão.

Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte exequente para manifestar sobre a petição e 

documentos apresentados pelo executado Lidio Barbosa, no prazo de 03 

(três) dias.

 Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com urgência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 916658 Nr: 41214-74.2014.811.0041

 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: PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTÁVIO LOPES SANTOS 

TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - OAB:196524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11785, Luciana Fabricia Rosa Barros - OAB:OAB/MT 21.037, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Numeração Única n. 41214-74.2014.811.0041 - Código 916658

DESPACHO

 Este feito foi redistribuído por determinação do Juízo da Quarta Vara Cível 

de Cuiabá, que entendeu pela necessidade de julgamento simultâneo com 

os processos n. 26772-06.2014.811.0041 e 42341-13.2014.811.0041, em 

trâmite neste Juízo.

Posto isto, promovam-se os apensamentos necessários.

Intimem-se as partes acerca da redistribuição.

Após, estando o processo apto ao julgamento de mérito, retorne concluso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 939584 Nr: 54377-24.2014.811.0041

 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: LUCINÉIA ROSA LOPES

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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 LUCINÉIA ROSA LOPES em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.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.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. 
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98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 23 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.: 936202 Nr: 52693-64.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, 

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A, BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, ALLINE RIZZIE COELHO OLIVEIRA 

GARCIA - OAB:20.011-A, CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - OAB:22376, 

DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA - OAB:36.528/GO, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FABIANE 

GOMES PEREIRA - OAB:30845, GUSTAVO GOULART VENERANDA - 

OAB:81329/MG, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

LUCIMER COELHO DE FREITAS - OAB:33.001 OAB/GO, PATRICIA 

ROCHA DE MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822-OAB/MG

 Numeração Única n. 52693-64.2014.811.0041 - Código 936202

DESPACHO

 Este feito foi redistribuído por determinação do Juízo da Oitava Vara Cível 

de Cuiabá, que entendeu pela necessidade de julgamento simultâneo com 

o processo n. 52265-82.2014.811.0041, em trâmite neste Juízo.

Posto isto, promova-se o apensamento necessário.

Intimem-se as partes acerca da redistribuição.

Após, inexistindo pedido de produção de provas, façam-me os autos 

conclusos para verificação da possibilidade de julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 841926 Nr: 46067-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

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

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

O art. 914 do CPC estabelece:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo 

deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do 

juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos 

da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo 

deprecado.”

Assim, intime-se o peticionante para que emende os embargos opostos, 

atribuindo valor da causa, e o distribua por dependência como preconiza o 

art. 914 do CPC.

Defiro desde já o desentranhamento da petição de p. 79/238.

O descumprimento desta determinação cominará no indeferimento da 

petição de p. 79/86.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908016 Nr: 35548-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ELY MENDES DA SILVA, THAYNA 

DE MOARES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dianto do princípio da não surpresa, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre possível inadequação da via eleita, em quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806127 Nr: 12600-93.2013.811.0041

 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: GDST, MARCELINO ANDRE TOMKIEL

 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:5.736/O/MT

 Numeração Única n. 12600-93.2013.811.0041 - Código 806127

DESPACHO

 Junte-se aos autos o extrato atualizado da conta de depósito judicial 

vinculada a estes autos, conforme requerido à p. 189.

Após, vistas ao advogado.

Na sequencia, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 452524 Nr: 24652-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIEVIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A executada, intimada, não cumpriu a sentença, devendo o débito ser 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento – art. 523 do CPC.

Para fins de apreciação do pedido de p. 172, traga o exequente o cálculo 

atualizado da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 852447 Nr: 55251-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA CONSTRUÇÕES 

E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES 

LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, João Carlos de Lima Junior - OAB:142.452, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição e documentos 

de p. 300/314, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 192159 Nr: 4553-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTIAGO E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO TREVISAN - 

OAB:5.200/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT

 Tendo em vista que, intimada, a executada não impugnou a penhora 

realizada, defiro o levantamento pela exequente, como requerido à 

p.268/269.

 Expeça-se alvará, cumprindo o disposto no artigo 450, §§3º e 4º da 

CNGC.

Intime-se a executada para pagamento do remanescente indicado à p. 

269, para pagamento devidamente atualizdo, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832267 Nr: 37864-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Processo n° 37864-15.2013.811.0041

Código: 832267

Vistos e etc.

 Tratando de valor incontroverso, expeça-se alvará em favor da 

exequente, conforme requerido a p. 318/322.

Em seguida, ao contador judicial para que verifique a existência de 

eventual saldo remanescente.

Após, intimem-se as partes para se manifestar.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 22 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.: 375849 Nr: 11917-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO AURÉLIO PAES DA GUIA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070520 Nr: 55613-74.2015.811.0041

 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: JAIR ROBERTO DE AMORIM

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JAIR ROBERTO DE AMORIM em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condena-la ao pagamento de R$ 8.100,00 (oito 

mil e cem reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Intime-se a ré para juntar o original da guia de depósito noticiada 

na certidão de p. 108.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a 

ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 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, 22 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.: 895087 Nr: 26568-59.2014.811.0041

 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: ERICSON ALVES ZANFOLIM

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ERICSON ALVES ZANFOLIM em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 750,00 (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, 23 de novembro de 2018.ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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

 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.257/282, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141836 Nr: 26391-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PIMENTA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:15.715-A

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 128, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte executada para se manifestar sobre a 

realização do bloqueio de fl. 131, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033806 Nr: 38531-30.2015.811.0041

 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: FRANCISMEIRE ROSANA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA. - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico perito designou nova data de perícia para o dia 

21/09/2019, das 08:00 as 10:30 horas conforme ordem de chegada, a 

realizar-se na Rua: 24 de Outubro, 827, sala 8, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro: Popular, 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 as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054624 Nr: 48586-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito designou nova data de perícia para o dia 

21/09/2019, das 08:00 as 10:30 horas conforme ordem de chegada, a 

realizar-se na Rua: 24 de Outubro, 827, sala 8, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro: Popular, 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 as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074163 Nr: 57188-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEI OLIVEIRA DOS ANJOS

 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

 Certifico que o médico perito designou nova data de perícia para o dia 

21/09/2019, das 08:00 as 10:30 horas conforme ordem de chegada, a 

realizar-se na Rua: 24 de Outubro, 827, sala 8, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro: Popular, 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 as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153157 Nr: 33138-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VARONIL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou nova data de perícia para o dia 

21/09/2019, das 08:00 as 10:30 horas conforme ordem de chegada, a 

realizar-se na Rua: 24 de Outubro, 827, sala 8, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro: Popular, 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 as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162829 Nr: 37109-83.2016.811.0041

 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: ELISANGELA DE ARRUDA DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

OAB:12.903/MT

 Certifico que o médico perito designou nova data de perícia para o dia 

21/09/2019, das 08:00 as 10:30 horas conforme ordem de chegada, a 

realizar-se na Rua: 24 de Outubro, 827, sala 8, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro: Popular, 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 as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87633 Nr: 10063-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELOS-FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI ROCHA GEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96079-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 253 no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444291 Nr: 19453-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA., 

SAULO GOUVEIA CARVALHO, ALESSANDRA BICUDO TEIXEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 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, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8478 Nr: 6931-50.1999.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILBENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:21037/0, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 170 no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88763 Nr: 6928-32.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELA PIRES MIRANDA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o Ofício juntado às fls. 91/93 e, em igual 

prazo, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812945 Nr: 19427-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIRLEY VIEIRA GOULART, ANDRÉIA SOARES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.755, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 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 as correspondências devolvidas juntadas às fls. 93 e 

94, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157284 Nr: 34810-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MARQUES, MARIA DOS SANTOS 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUCIANO CASTELHANO, DILENE 

LUCIANO DE OLIVEIRA CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796453 Nr: 2801-26.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 26 de Fevereiro de 2019, às 10:30h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá(entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752248 Nr: 4076-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 26 de Fevereiro de 2019, às 09:15h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá(entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868099 Nr: 8037-22.2014.811.0041

 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: GERALDINO CASTRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Certifico que o médico perito Luiz Felipe Coimbra Gaborin, designou a 

perícia para o dia 24 de Fevereiro de 2019, às 14:00 horas, à realizar-se 

na Concessionária Saga Nissan, no endereço: Av. da FEB, 1647 - Manga, 

Várzea Grande -MT Hospital Jardim Cuiabá. Certifico ainda, que, às partes 

deveram atender a solicitação do expert conforme petição juntado às 

fls.166/167. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804762 Nr: 11228-12.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Certifico que decorreu o prazo para a habilitação dos herdeiros nos autos 

por parte da executada.

Assim sendo, em cumprimento ao r. Despacho de fl. 88, impulsiono os 
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presentes autos e encaminho intimação a parte exequente para 

providenciar a citação dos herdeiros do falecido, nos termos do art. 313, § 

2º, I, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381767 Nr: 17538-73.2009.811.0041

 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: LELSON GALDINO DE MELO E SILVA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para 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.: 1117147 Nr: 17550-43.2016.811.0041

 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: ATILIO FACIONI

 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

 Desta forma ADIVIRTO o autor que o seu não comparecimento 

injustificado em nova data será considerado como ato atentatório ao 

judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 do 

CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 

jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 955522 Nr: 2846-59.2015.811.0041

 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: REIVA RIBEIRO DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Desta forma ADIVIRTO a autora que o seu não comparecimento 

injustificado em nova data será considerado como ato atentatório ao 

judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 do 

CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 

jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 1160938 Nr: 36321-69.2016.811.0041

 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: MARLENE RIGO PITTONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057, JANI ROSA LANDO - OAB:10.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT

 Atualize-se a capa dos autos, conforme decisão de p. 28.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171105 Nr: 40655-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 
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OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1209125 Nr: 8125-55.2017.811.0041

 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: WANDERLEY ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO 

INVESTIMENTO S.A

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

DE BRITO - OAB:9.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6.171

 Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053134 Nr: 47966-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO NEVES DE OLIVEIRA

 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

 Desta forma ADIVIRTO o autor que o seu não comparecimento 

injustificado em nova data será considerado como ato atentatório ao 

judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 do 

CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 

jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 1130829 Nr: 23337-53.2016.811.0041

 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: ARNALDO FERREIRA NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

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

SILVA. - OAB:8.184-A

 Desta forma ADIVIRTO o autor que o seu não comparecimento 

injustificado em nova data será considerado como ato atentatório ao 

judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 do 

CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 

jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 1169215 Nr: 39794-63.2016.811.0041

 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: RONALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Desta forma ADIVIRTO o autor que o seu não comparecimento 

injustificado em nova data será considerado como ato atentatório ao 

judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 do 

CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 

jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 1008606 Nr: 26971-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAMARIO MIRANDA DA SILVA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Assim, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

agir.As partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado.Fixo como ponto controvertido se o 

autor, em decorrência do acidente de trânsito de 24/01/2014, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerido pela parte ré.Nomeio como perito do Juízo o Dr. Roberto Gomes 

de Azevedo, médico, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, 

n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Nesta Capital, 

telefone: 65 9972-1818, e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual 

deverá esclarecer se a parte autora está inválida 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 pela ré, esta deverá suportar o ônus de 

sua realização.Intime-se a ré para o depósito dos honorários periciais.A ré 

já apresentou seus quesitos (p. 49/51). 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, 26 de novembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029974-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAPEZAL ENERGIA S.A. (EMBARGANTE)

PARECIS ENERGIA S.A. (EMBARGANTE)

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAISAL MOHAMAD SALHA OAB - 113.600.838-12 (PROCURADOR)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 27 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S/A (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000229-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME RÉU: CLARO S.A., OI MOVEL S.A, LIGIA DUARTE DE SOUZA 

PIRES - EPP, CLARO S/A Vistos etc. Redesigno audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 19 de março de 2019, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Determino que a parte Requerente indique novo endereço em 

que a requerida Ligia Duarte Souza EPP poderá ser localizada. Com a 

manifestação, expeça-se mandado para citação da referida Requerida, a 

ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. A 

ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente e as requeridas Oi S/A e Claro S/A serão intimadas 

através de seus advogados, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009784-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT0017251A (ADVOGADO(A))
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ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando ambas as partes, via DJE para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca do prontuário médico acostado aos autos. Cuiabá, 27 de novembro 

de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389719 Nr: 25145-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA E CARDOSO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAL CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, FABIANA SONTAG CORRÊA DA COSTA - OAB:10.647, 

ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE 

LESSA - OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARQUES DAS NEVES 

- OAB:75931, MARTA APARECIDA FARIA - OAB:49433, TARIN 

GIOVANKA DE O. MORAIS - OAB:MG/99.524

 Código - 389719

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 147 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 140 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 140 em favor da parte 

Exequente, observando os dados bancários indicados as fls. 147.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87630 Nr: 10072-72.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELOS-FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalo Coenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96079-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880298 Nr: 16952-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

JULLIO CESAR DE CAMPOS SILVA, JUCIELLY AUREA ORLANDO DA 

SILVA

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

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

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

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057236 Nr: 49644-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CÁSSIA CZARNOBAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.133

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para,ciência acerca da 

penhora no rosto dos autos efetuada pela 8ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801993 Nr: 8442-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESC/AR/MT- SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMP JACOB 

GONÇALVES - OAB:5,362/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Certifico que o atual patrono do executado jutou procuração as fls 310 e 

não foi intimado da decisão de fls. 339/340 em razão de não ter sido 

atualizado no sistema, assim procedo a intimação do advogado do 

executado para que fique ciente da decisão de fls. 339/340 do dia 

8/11/2018, disponibilizada no DJE nº 10379, de 21/11/2018 e publicada no 

dia 22/11/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019130 Nr: 31448-60.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte requerida, para que 

informe ou intime as testemunhas a comparecerem na audiência 

designada, de acordo como disposto no art. 455 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398832 Nr: 32052-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INONILZA APARECIDA DE JESUS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Retifico a certidão de fls. 422 para constar que a advogado do requerido, 

Dra. Lucimar Cristina Gimenez não foi intimada da decisão de fls. 416 visto 

que não estava cadastrada no sistema, assim procedo sua intimação da 

"Decisão->Determinação", de 20/06/2018, disponibilizada no DJE nº 10284 

de 28/06/2018 e publicada no dia 29/06/2018 para as providências que 

entender necessárias no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1232762 Nr: 15810-16.2017.811.0041

 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: EDGAR GUIMARÃES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MENDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUACIRA BORGES DE SOUZA 

MENDES - OAB:7654 - GO, PAULO ROBERTO MENDES PEREIRA JUNIOR 

- OAB:14616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo das Cartas Precatórias expedidas para oitiva das 

testemunhas nas comarcas de Goiânia/GO e Formosa do Araguaia/TO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017207 Nr: 30663-98.2015.811.0041

 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: RICHARD DENIS STEVENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS 

MINERAIS LTDA, POCONÉ GOLD MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRICO FRANCAVILLA - 

OAB:172565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY JANONI DOURADO - 

OAB:128.768-A/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte requerida, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida para inquirição da 

tedstemunha na Comarca de Belo Horizonte/MG

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113919 Nr: 16307-64.2016.811.0041

 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: ADÃO FELIX DE BARROS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o advogado requereu o desarquivamento para expedição de 

alvará, ocorre que o alvará já foi expedido com o número 384937-6/2018 

no valor de 1.827,43 e lançado no sistema em 26/03/2018, razão que 

devolvo os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073710 Nr: 56959-60.2015.811.0041

 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: ELIONETE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wamber - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & 

ADVOGADOS - OAB:2.049-PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s)SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, 

BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER E 

MAURI MARCELO BEVERVANÇOI JUNIOR para, no prazo de 05 

(cindo)dias, regular a representação, visto que não foi juntado 

procuração, bem como manifestar acerca dos documentos de fls. 99/110 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinadoas fls. 92

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822449 Nr: 28620-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS 

BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 528, conforme requerido à fl. 530.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 441659 Nr: 18064-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FUDIZACHI RONDON

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (462), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105207 Nr: 12643-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGADS, GLEIZIELE ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (204), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125741 Nr: 21232-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBOEADVS, ADVETL, MFTVETL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250/A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fl. 

148/verso, conforme requerido em fl. 153, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 150/153 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 781126 Nr: 34706-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE, ESPÓLIO DE 

DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se em fl. 151 que o Espólio de Domingas Assunta de Jorgi foi 

devidamente intimado na pessoa de seu representante Antonio Maércio de 

Jorgi, todavia não se manifestou nos autos, tampouco apresentou 

impugnação à penhora realizada.

Dito isso, defiro a imediata expedição de alvará judicial para o 

levantamento do valor bloqueado à fl. 113/verso em favor da parte 

Exequente observando os dados bancários informados à fl. 152.

Após, intime a parte Exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

legal.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090978 Nr: 6568-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE VIVALDO DA SILVA

 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

 Vistos etc.

Marilene Vivaldo da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambas qualificadas 

e representadas nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 120, conforme requerido à fl. 122.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172874 Nr: 41244-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GUELIS

 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:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (136), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 51 de 650



 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062796 Nr: 52251-64.2015.811.0041

 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: RAUL WALLAS DE CAMPOS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (138), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106143 Nr: 13027-85.2016.811.0041

 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: MPDC, LFPDC, APDC, KPDC, MPDC, EVA CONCEIÇÃO 

DE CAMPOS

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

SEGURO S/A

 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/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (181), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094906 Nr: 8331-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDE JOSE DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYANE CRISTINA BASTOS DA 

CRUZ - OAB:OAB/MT 17.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 231/234, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 937433 Nr: 53333-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORA DE JESUS AMORIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (173), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855144 Nr: 57621-92.2013.811.0041

 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: MARCELO AMORIM FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, HPG 

INTERMEDI-AÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLI LIMA DOS SANTOS 

FERRARI - OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA RIBEIRO - 

OAB:209844, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, 

GEISSER KARINE SANTOS PADILHA - OAB:SP/214.318

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos contidos na petição de fls. 520/521 faz-se 

necessário que a parte Exequente traga a planilha atualizada do débito, 

assim sendo, intime-se a supracitada parte para que junte o referido 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 448441 Nr: 21962-27.2010.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE RUBENS PIMENTA GONÇALVES, VALÉRIA PIMENTA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ÁVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE 

- OAB:8.942/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Vistos etc.

Considerando que a sentença de fls. 263/265 condenou a parte 

Requerente ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.039,68 (doze 

mil trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) em favor de ambos os 

Requeridos.

 Em assim sendo, intime-se a requerida Soluções Empreendimentos 

Imobiliários S/A, na pessoa de seu representante legal, para que se 

manifeste acerca do pedido de liberação integral do valor depositado nos 

autos pugnado pelo requerido Espólio de Rubens Pimenta Gonçalves (fl. 

287), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Por fim, no mesmo prazo acima assinalado, intime-se o requerido Espólio 

de Rubens Pimenta Gonçalves, também na pessoa de seu representante 

legal, para que traga a planilha atualizada do débito remanescente o qual 

entende devido.

 Transcorrido os prazos, certifique e venham os autos conclusos para 

análise dos pedidos contidos nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 758534 Nr: 10788-50.2012.811.0041

 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: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 VISTOS,

 Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Dessa forma, determino que se identifique o presente feito quanto ao meu 

impedimento, a fim de evitar conclusões indevidas – artigo 347 da 

CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as devidas 

anotações no sistema.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394407 Nr: 29702-70.2009.811.0041

 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: NIVALDO MOREIRA DOS SANTOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Nivaldo Moreira dos Santos promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 478, conforme requerido à fl. 481.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798580 Nr: 4972-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ALMANARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12.742/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:7725, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Vistos etc.

Hotel Almanara LTDA promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Cab – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, ambos qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, bem 

como, requer a expedição de alvará judicial para levantamento das faturas 

compreendidas entre período de 12/2012 a 01/2018 depositadas nos 

autos.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento efetuado à 

fl. 269 e, objetiva a expedição de alvará judicial para levantamento da 

obrigação depositada nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação da importância 

depositada nos autos à fl. 269, conforme pleiteado (fl. 272).

Por outro lado, com o decurso de prazo recursal da presente, defiro a 

expedição de alvará judicial para levantamento em favor da Executada dos 

valores depositados durante a marcha processual referente as faturas 

compreendidas entre o período 12/2012 a 01/2018 (fls. 41, 42, 43, 61, 137, 

143, 151, 153, 156, 159, 162, 164, 167, 169, 172, 175, 181, 184, 238, 240, 

242, 244, 245, 252), conforme requerido às fls. 266/267.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859488 Nr: 1335-60.2014.811.0041

 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: FRANCISCO JUNIOR LOPES

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 220), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 911460 Nr: 37814-52.2014.811.0041

 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: WANDA DUARTE DA CRUZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 171), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737633 Nr: 34145-93.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIPAN - FLORESTAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR Q. LUZ - 

OAB:OAB GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fl. 210/verso, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710311 Nr: 3257-44.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ADRIANE LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUFLEUR E LANGER LTDA, FIBRATEC 

CHAPECÓ INDUSTRIA COMÉRCIO FIBRAS, ARAGUARI INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB:10.970/MT, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - OAB:3020/MT, 

JANAÍNA SILVEIRA SOARES MADEIRA - OAB:SC/ 18.597, JOANA 

LETÍCIA KUNDE - OAB:21.243/SC, MARLI A. R. DOS SANTOS 

SKOVRONSKI - OAB:37895, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, 

Silvinei Dellagiacomassa - OAB:36.287, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o § 1º do artigo 145, 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, 13 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 5775-95.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, IRAILDES 

LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MOACYR 

DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5.255, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

Considerando que inexiste impugnação quanto ao Auto de Arrematação 

de fls. 195/206, homologo-o.

 Expeça-se a Carta de Arrematação com o respectivo Mandado de Imissão 

na Posse, devendo ser observado o que dispõe o art. 901, § 2º, do Código 

de Processo Civil:

“Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e 

poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele 

mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

(...)

§ 2o A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão 

à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de 

arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da 

indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.”

Além disso, considerando que o pagamento do lance será realizado de 

forma parcelada, determino que conste expressamente cláusula resolutiva 

na Carta de Arrematação para que seja registrada na matrícula do bem 

arrematado, de modo que, será resolvida em caso de inadimplemento de 

qualquer das parcelas, restabelecendo-se a propriedade ao Executado 

com todos os ônus anteriormente registrados/averbados.

Por fim, registro novamente que os valores oriundos da venda do imóvel 

penhorado nos autos permaneceram depositados na presente ação até o 

julgamento dos Embargos de Terceiro de código 1148351, em apenso, 

conforme já consignado na decisão de fl. 192.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1262085 Nr: 25086-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 VISTOS,

 Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Dessa forma, determino que se identifique o presente feito quanto ao meu 

impedimento, a fim de evitar conclusões indevidas – artigo 347 da 

CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as devidas 

anotações no sistema.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028825 Nr: 36229-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE CASTRO FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 140), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 947063 Nr: 58603-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: IVAN ROBERTO VAZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos etc.

Ivan Roberto Vaz promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambas qualificadas e 

representadas nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 117, conforme requerido à fl. 119.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084248 Nr: 3519-18.2016.811.0041

 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: ALVINO JESUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 210), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 717670 Nr: 11603-81.2011.811.0041

 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: NILSON CAROLINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RABELO, "TV GAZETA OU RECORD" 

-GAZETTA & PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

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

OAB:3213, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 275/278, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885201 Nr: 20004-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT

 Vistos etc.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 243/245 versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos.

 Defiro o pedido de suspensão do processo com base no artigo 922, 

caput, do Código de Processo Civil, conforme acordado pelas partes.

Com o decurso do prazo recursal da presente, defiro a expedição de 

alvará judicial em favor da parte Exequente para levantamento dos valores 

depositados à fl. 240, conforme requerido à fl. 242.

Transcorrido o prazo acordado, intimem-se as partes para que informem 

se houve o integral cumprimento da obrigação e após, venham os autos 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357719 Nr: 28065-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARANHA SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 24 HORAS NEWS - NOTÍCIAS 24 HORAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Vistos etc.

Caranna Santos Duarte promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em face de Amel Comunicações LTDA -ME, ambas já qualificadas e 

representadas nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 256/257 versa 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo patrono.

 Custas processuais pela parte Executada.

Suspendo imediatamente as penhoras na “boca do caixa” sobre o 

faturamento da Executada, bem como das quotas da sociedade 

empresária da mesma, conforme requerido na avença, de modo que, 

oficie-se a Central de Mandados para suspensão das diligências e 

devolução do mandado expedido à fl. 255.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450826 Nr: 23311-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 55 de 650



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. P. J, URCELINA CRESTINA CONCEIÇAO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:OAB/MT 

22716, GLEISSON ROGER DE PAULA COÊLHO - OAB:11757, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT, VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO - 

OAB:15648-O/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento do valor depositado em fl. 171, conforme 

requerido à fl. 173.

 Assim sendo, após o decurso do prazo recursal, expeça-se o 

competente alvará de liberação, observando os dados bancários 

informados à fl. 173.

No mais, para a análise do outro pedido contido na petição de fl. 173 

faz-se necessário a planilha atualizado do débito com a dedução dos 

valores já levantados nos autos, portanto, intime-se a mencionada parte 

para que junte nos autos o referido documento, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349357 Nr: 19782-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897

 Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo recursal da decisão de fls. 747/750 

(certidão de fl. 755), defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud de 

fl. 751, conforme requerido, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, 

ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955375 Nr: 2776-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 19/02/2019, às 08h:30m, a ser realizada pelo Dr. Flávio Ribeiro de 

Melo, com endereço na Avenida das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefone: 3025.3060 e 99223.7073, 

portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possa ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804578 Nr: 11042-86.2013.811.0041

 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: ERALDO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 19/02/2019, às 08h:45m, a ser realizada pelo Dr. Flávio Ribeiro de 

Melo, com endereço na Avenida das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefone: 3025.3060 e 99223.7073, 

portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possa ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815695 Nr: 22148-45.2013.811.0041

 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: AURÉLIA CUNHA KURY

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

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

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIULIANO ARAKEN 

SILVA, para devolução dos autos nº 22148-45.2013.811.0041, Protocolo 

815695, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906751 Nr: 34741-72.2014.811.0041

 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: HEDREY DE OLIVEIRA SANTOS, ROSINEIDE SANTOS 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA MARQUES 

QUINELLATO - OAB:17.406/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA 

CUNHA - OAB:17508/MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Certifico que o despacho de fls. 186 foi publicado em nome da antiga 

advogada dos autores, conforme publicação de fls. 187, visto que não foi 

observado que as fls. 185 foi juntado substabelecimeto sem contudo 

atualizar no sistema, assim procedo novamente a publicação do referido 

despacho para ciência dos advogados dos autores, conforme transcrito: 

"Vistos etc. Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a 

Magistrada que jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, 

responsável pelo presente feito, foi designada para jurisdicionar na 

Terceira Câmara Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2019, às 

16:30 horas. No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 167. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036511-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARTINS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036511-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI RÉU: EDUARDO 

MARTINS DE SOUZA Vistos etc. Diante do argumentado na inicial, que 

restou comprovado pelos documentos de id n. 16096174 e 16096175, 

defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pela empresa Requerente, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 

monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 

Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031122-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO DOMINGOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031122-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTOVAO DOMINGOS DE ALMEIDA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro de 2019, às 12:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Determino que a parte Requerente comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031218-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971/O (ADVOGADO(A))

BARBARA DO CARMO SPOSITO OAB - MT25031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031218-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MM 

IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA 

SANTA CASA DE MISERICORDIA Vistos etc. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro 

de 2019, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Determino que a parte Requerente comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1023478-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO OAB - MT0008883A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DA SILVA GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0016638A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro o pedido de levantamento do valor relativo à caução 

ofertada pelo Autor em ID 9195772, conforme pugnando na petição de ID 

14042607. Assim, após o decurso do prazo recursal, expeça-se o 

competente alvará observando os dados bancários informados na petição 

de ID 14042607. No mais, considerando que a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado (ID 13986105), intime-se a parte Requerente 

para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031275-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ARAUJO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031275-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ISMAEL ARAUJO SOUTO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de fevereiro de 2019, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 
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parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031411-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MONTEIRO DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031411-11.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: WELLINGTON 

MONTEIRO DE MOURA Vistos etc. Cite-se a parte Executada para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 

do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade 

da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do 

Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o 

cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não 

sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens 

quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos do 

artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de 

Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no 

prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O exequente 

deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031696-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031696-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

EXECUTADO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA Vistos etc. Cite-se a 

parte Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de certidão para averbação da presente ação 

junto o registro de imóveis, nos termos do artigo 828 do Código de 

Processo Civil, conforme pleiteado na inicial. Transcorrido o prazo para 

pagamento e apresentação de Embargos, defiro a inclusão do nome do 

executado junto aos órgãos de inadimplentes, com base no artigo 782, 

§3º, do Código de Processo Civil, conforme requerido na inicial. Havendo 

pagamento da obrigação, garantia ou se for extinta a presente execução, 

a inscrição deverá ser cancelada imediatamente (art. 782, §2º, do Código 

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031880-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REZENDE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031880-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

FLAVIA REZENDE SILVA Vistos etc. Cite-se a parte Executada para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 

do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade 

da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do 

Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o 

cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não 

sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens 

quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos do 

artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de 

Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no 

prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição 

de certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, 

nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado 

na inicial. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032637-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO CANDIDO QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032637-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP EXECUTADO: 

ALEXSANDRO CANDIDO QUEIROZ Vistos etc. Cite-se a parte Executada 

para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a 
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possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 

915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, 

determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, 

intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do 

CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar 

tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução, nos 

termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 

do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de 

pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. 

Determino que a parte Exequente comprove nos autos o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009206-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NASSARDEN TABORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FONSECA BARBOSA (RÉU)

VALTER AQUINO DE ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Valeria Nassarden Taborelli ingressou com a presente Ação de 

Despejo por falta de pagamento em desfavor de Valter Aquino de 

Alvarenga e Solange Fonseca Barbosa, todos já qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos contidos na inicial (ID 12628714). Sustenta o 

descumprimento do contrato diante de inadimplência das prestações 

atinentes aos acessórios da locação. Pugna pela procedência dos 

pedidos, com a desocupação do imóvel, rescisão do contrato, pagamento 

dos acessórios em atrasos com juros e correção monetária, totalizando o 

valor de 11.476,73 (onze mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta 

e três centavos), atualizados até a data de 09/04/2018. Com a inicial 

vieram documentos. Os Requeridos foram devidamente citados, todavia, 

se mantiveram inertes não apresentando defesa nos autos. Os autos 

vieram conclusos. Relatado o necessário. Decido. De inicio, observo que 

os Requeridos Valter Aquino de Alvarenga e Solange Fonseca Barbosa 

foram devidamente citados em ID 14894307 e ID 14894382, todavia, 

permaneceram inertes e não apresentaram defesa no prazo legal 

(certidão de ID 15722364), de modo que, decreto a revelia dos mesmos. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, bem como, considerando a revelia dos Requeridos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, I e II, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pugna a Requerente, além do 

despejo do locatário e a rescisão do contrato, pelo pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas atinentes ao contrato de aluguel avençado 

entre as partes, bem como, os acessórios do contrato de locação. 

Adentrando-se diretamente no mérito desta ação, denota-se que o 

Requerente entabulou contrato de locação com o Requerido Valter Aquino 

de Alvarenga, na qualidade de locatário, bem como com a Requerida 

Solange Fonseca Barbosa, na qualidade de fiadora, em que se 

comprometeram em adimplir as prestações relativas à locação do imóvel e 

demais encargos, conforme se vê contrato juntado em ID 12970663. Com 

efeito, a Requerente narra que deixou os Requeridos de adimplirem com 

prestações atinentes as taxas condominiais, desde abril de 2017. No que 

tange à oportunidade de defesa, os Requeridos foram devidamente 

citados e quedaram-se inerte nos autos, deixando de apresentarem 

defesa, aplicando ao presente caso os efeitos da presunção de 

veracidade dos fatos contidos na inicial, nos termos do art. 344, do Código 

de Processo Civil. Ressalto que no caso em comento não há incidência 

dos casos previstos no art. 345, do Código de Processo Civil e, por tanto, 

os efeitos da revelia devem ser aplicados, conforme já mencionado acima. 

Importante ressaltar que nos autos há comprovação do não pagamento 

das taxas condominiais declaradas na exordial (ID 12629536 e ID 

12629701), corroborado pelas Notificações Extrajudiciais de ID 12629467 

e ID 12629485, bem como pela ausência de prova em contrário, por si só 

configuram a procedência da ação. É nesse sentido a legislação em vigor 

(Lei n°. 8.245/1991): Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: I - por 

mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou 

contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos; (Grifei) Assim, inexistindo prova do adimplemento da dívida 

oriunda do contrato de locação firmado entre as partes, a procedência da 

ação é medida adequada ao caso em tela. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXECUÇÃO E DESPEJO – INÉPCIA 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MORA INTERCORRENTE 

CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATAUL E DESPEJO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas 

ações fundadas na a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de 

quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) V- 

os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados 

à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador 

levantá-los desde que incontroversos; (artigo 62. V, da Lei do Inquilinato). 

Não honrando o réu com os depósitos dos alugueis vencidos no curso da 

ação opera-se a mora intercorrente, o que autoriza a rescisão do contrato 

de locação e seu consequente despejo. Deferida a assistência judiciária 

gratuita, o pagamento das custas e honorários não se inclui na purgação 

da mora. (Ap 70986/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DE 

LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – EXISTÊNCIA – MORTE 

DO LOCADOR PRINCIPAL – TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS 

PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ART. 11 DA LEI 8.245/91 – 

INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS – DEVER 

DE PAGAR – RESCISÃO DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – 

RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS 

DOMINI - ALEGAÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - 

AUSÊNCIA DE ADEQUADA FORMULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a existência de contrato verbal, verifica-se que a locação se 

estendeu por força de direito sucessório, vez que ela não se finda com a 

morte do titular do contrato, ainda que verbal. Findo o prazo ajustado, se o 

locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem 

oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo 

indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 

Comprovada a existência da locação, e em havendo o inadimplemento com 

os pagamentos dos alugueres, justo se faz a retomada do imóvel pelo 

Locador. A morte do locador não cessa, por si só, o vínculo locatício 

existente, o qual se transmite aos herdeiros. Igualmente, a ausência de 

novo ajuste acerca da locação não extingue o contrato, que se prorroga 

automaticamente por prazo indeterminado, na forma do art. 47 da mesma 

lei. Comprovado o vínculo locatício, assim como o inadimplemento dos 

aluguéis, deve ser desfeita a locação, impondo-se, em consequência a 

desocupação do imóvel e o pagamento dos valores devidos A relação 

locatícia entre as partes, através de contrato verbal, afasta os requisitos 

necessários para o acolhimento da exceção de usucapião sobre o imóvel 

- posse mansa e pacífica, animus domini e prescrição aquisitiva. O pleito 

de retenção por benfeitorias não se coaduna, por ausência de provas, 

incumbindo à parte de especificar exatamente o que realizou no imóvel e 

os valores que gastou. Ausente isto, não há direito. (Ap 66578/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). 

Desse modo, tenho que a rescisão do contrato de locação firmado entre 

as partes e a condenação dos Requeridos, solidariamente, no pagamento 

dos acessórios atrasados são pertinentes às parcelas relativas aos 

meses buscados na inicial até a data da efetiva desocupação do imóvel. 

Sobre o valor devido, deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M 

(Item VI do Contrato), desde a época do vencimento de cada obrigação, 

bem como, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) (Item VX - 

a), a partir da citação de todos os Requeridos. No mais, analisando os 

cálculos apresentados pela Autora (ID 12629536), verifico que foi aplicado 

multa de 2% (dois por cento) sobre cada débito, contudo, tal sanção não 

está prevista na avença firmada entre as partes, logo, entendo que não 

deve incidir no cálculo dos valores devidos pelos Requeridos. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 9º, III, da Lei n°. 8.245/1991 c/c art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Despejo ajuizada por Valéria Nassarden Taborelli em face de Valter 
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Aquino de Alvarenga e Solange Fonseca Barbosa, para: 01) Decretar a 

rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e o despejo do 

Requerido/Locatário; 02) Condenar os Requeridos, solidariamente, ao 

pagamento dos acessórios da locação relativos as taxas condominiais 

vencidas até a entrega do imóvel por parte do locatário, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação dos 

Requeridos e correção monetária pelo índice IGP-M, desde a época do 

vencimento de cada obrigação; e, 03) Condenar os Requeridos, 

solidariamente, ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como 

dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor 

atualizado da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação voluntária do imóvel (art. 63, § 1º, “a” e “b”, da Lei 8245/91), 

sob pena de ser efetuado o despejo, na forma do art. 65 da Lei 8245/91. 

Intimem-se pessoalmente os Requeridos da presente decisão, via 

mandado, para tanto, intime-se a parte Autora para que comprove nos 

autos o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017231-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO(A))

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO(A))

RAYRANA SANTANA FERREIRA OAB - MT23945/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do malote digital de ID: 16695306.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032913-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (AUTOR(A))

LIGIA DAHROUGE ZAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMAPAS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039863-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE OAB - MT0015521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE IVO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1039863-10.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio do 

parcelamento das custas judiciárias de distribuição da ação, sem juntar 

elementos de prova capaz de subsidiar alegada condição de 

hipossuficiência. Saliento que o artigo 98, §6º é claro no sentido de que 

“conforme o caso”, pode o juiz deferir o recolhimento diferido das custas e 

despesas processuais de distribuição da ação, ou seja, não se trata de 

um direito absoluto per si, carecendo de comprovação pela parte 

vindicante, da incapacidade financeira para suportar os ônus de acesso à 

justiça na forma ordinária. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 

do CPC, para querendo, para juntar aos autos a atual Declaração de 

Imposto de Renda E comprovante de renda, a fim de demonstrar a 

insuficiência de financeira para suportar as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040601-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

ELISANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Pedido de alvará judicial, objetivando levantamento dos valores 

correspondentes à cota parte que lhe pertence no montante do seguro de 

vida em grupo contratado por pessoa já falecida, conforme dispõe a 

Resolução nº004/2014 – CGJ-MT é matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino 

a redistribuição deste feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040559-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

JULIANA TEIXEIRA BARRETO OAB - SP340580 (ADVOGADO(A))

FABIO KADI OAB - SP107953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONI CARNEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

DIRCEA CAROLINA BOZZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que traz por objeto Citação e 

Intimação, e vem acompanhada dos documentos necessários, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, incluindo o 

comprovante de recolhimento das custas. No caso, resta pendente o 

recolhimento da diligencia para cumprimento do ato deprecado. Dessa 

forma, não se tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o 

patrono da parte requerente para comprovar nos autos o pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Consigne-se que poderá consultar através 

do site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores 

e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento da missiva, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, e as baixas necessárias. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040396-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE LIMA LIMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))
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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, 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: 1040525-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DUTRA PIETRZACK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA (REQUERIDO)

SALVADOR GUERRA FILHO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040784-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, As causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras devem tramitar nas Varas Especializadas em Direito Bancário 

da Capital - MT, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do artigo 1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Dessa forma, determino a redistribuição deste 

feito para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá - MT com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1040774-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de pedido de Retificação de Registro de Óbito de Telbiana 

Nunes, requerido por seu pai Luiz Francisco Nunes, que requer a 

gratuidade da Justiça, alegando não ter condições para arcar com as 

custas processuais. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, defiro ao requerente a gratuidade da justiça. Havendo nos autos 

interesse de menores, dê-se vista dos autos ao Ilustre representante do 

Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040446-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PAHIM MAASS OAB - RS78825 (ADVOGADO(A))

RAONNY CANABARRO COSTA DA SILVA OAB - RS102418 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO WEBER CORREA OAB - RS65912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BDM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Em que pese estarem elencados no artigo 260 do CPC, os 

requisitos essenciais da carta precatória, nota-se que a presente missiva 

não se encontra revestida dos requisitos legais, vez que foi encaminhada 

desacompanhada da cópia do despacho judicial inicial, bem como, 

desacompanhada da Guia de recolhimento das custas processuais ou de 

informações quanto a gratuidade. Diante do exposto, fundamentado no 

que dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta 

precatória ao Juízo de origem, observando as formalidades legais, 

estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040545-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. U. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506/O (ADVOGADO(A))

MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE OAB - 002.364.471-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte 

requerente menor representada por sua genitora, requer a gratuidade da 

justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, ou ainda o recolhimento das custas ao final da 

ação. No entendimento jurisprudencial vigente se a parte requerente 

dependente de seus genitores, o beneficio da justiça gratuita deve ser 

analisado de acordo com a renda de seus provedores. O Código de 

Processo Civil em vigência não abrange a hipótese de pagamento de 

custas ao final do processo, permitindo excepcionalmente o parcelamento 

desta, conforme disposto no artigo 98, § 6º, como forma de resguardar o 

princípio previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. 

Todavia o entendimento tanto para concessão da gratuidade da Justiça, 

quanto para o deferimento do parcelamento das custas processuais, é 
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que sem a comprovação nos autos da falta de condições financeiras da 

parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. No caso, 

o pedido encontra-se desacompanhado de qualquer documento 

probatório, nesse sentido. Desse modo, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, demonstrar 

nos autos que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o 

comprovante de renda da genitora do requerente (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único do CPC). 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040788-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR(A))

VACY SANTOS DA SILVA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Nogeira Barbosa (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde os requerentes requerem a 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar 

com as custas processuais. O pedido preenche os requisitos essenciais. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, 

concedo aos requerentes os benefícios da Gratuidade da justiça, até que 

se prove, o contrário das informações consignadas. 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, citem-se as partes requeridas, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Não havendo acordo, intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do NCPC, 

bem como, citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC, deixo de nomear 

curador especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por 

ser medida desnecessária. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019343-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

PRIMME TEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035701-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

GEOVANE FERREIRA DA SILVA OAB - 023.318.201-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031699-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RICARDO BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013752-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE CARVALHO BUHR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009004-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRUNO PATRICIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, 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: 1006650-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)
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Certifico que, designo o dia 26/02/2019, 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: 1032533-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/02/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029657-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, 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: 1032889-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032881-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, 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: 1031322-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL HENRIQUE PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, 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: 1033395-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR TAVARES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030691-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 08:48 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039647-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, 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: 1039790-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SABINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039953-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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YAGO FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040020-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTHOR CESAR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039935-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIA DIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:08 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: 1040255-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:24 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040151-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM GELSOM LIBANIO (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:40 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040207-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

CLENIS GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, 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: 1040396-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE LIMA LIMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394167 Nr: 29760-73.2009.811.0041

 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: VICENTE PAULO DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Tendo em vista o não comparecimento das partes na perícia médica 

agendada, certifico que encaminho intimação das partes, para realização 

de uma nova perícia médica, a ser realizada no dia 11/02/2019, a partir 

das 08:00 horas, no consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, 

quadra 05, lote 7, Bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935899 Nr: 52538-61.2014.811.0041

 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 ANTÔNIO MONTEIRO, AIDIL GOMES FERREIRA 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, IVAN PIRES 

MODESTO, ANTONIA ALVES DAS NEVES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, DARKLE FERREIRA MODESTO, SUE ELLEN FERREIRA 

MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o pedido de fls. 587/589.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877524 Nr: 15134-73.2014.811.0041

 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: VALDICELIA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

428/465.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048613 Nr: 45762-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

LAURINDO RIBEIRO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, Laudelina 

Ferreira Torres - OAB:13361

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 149/203, ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249010 Nr: 16394-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. B. S., V. T. S., APARECIDA TEREZA VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO LIMA FILHO - 

OAB:876

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito sob pena de extinção do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041

 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: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

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

OAB:17.298A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Certifico que, encaminho intimação para o advogado Dr. Rodrigo Leite 

Barros Zanin para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856577 Nr: 58871-63.2013.811.0041

 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: JOAO SIMOES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Tendo em vista o não comparecimento das partes na perícia médica 

agendada, certifico que encaminho intimação das partes, para realização 

de uma nova perícia médica, a ser realizada no dia 11/02/2019, a partir 

das 08:00 horas, no consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, 

quadra 05, lote 7, Bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887626 Nr: 21684-84.2014.811.0041

 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: ROSIVAL VIEIRA DA SILVA JUNIOR

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 Tendo em vista o não comparecimento das partes na perícia médica 

agendada, certifico que encaminho intimação das partes, para realização 

de uma nova perícia médica, a ser realizada no dia 11/02/2019, a partir 

das 08:00 horas, no consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, 

quadra 05, lote 7, Bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941198 Nr: 55269-30.2014.811.0041

 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: JAQUELINE FRANCISCA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Tendo em vista o não comparecimento das partes na perícia médica 

agendada, certifico que encaminho intimação das partes, para realização 

de uma nova perícia médica, a ser realizada no dia 11/02/2019, a partir 

das 08:00 horas, no consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, 

quadra 05, lote 7, Bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854530 Nr: 57087-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL LUNA LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 11.178

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 288/290 e 291/293, são 

TEMPESTIVOS, no ensejo, procedo intimação das partes para, no prazo 

legal, manifestarem-se acerca dos referidos recursos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928089 Nr: 48276-68.2014.811.0041

 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: DIELSO GOUVEIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDMA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT
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 Tendo em vista o não comparecimento das partes na perícia médica 

agendada, certifico que encaminho intimação das partes, para realização 

de uma nova perícia médica, a ser realizada no dia 11/02/2019, a partir 

das 08:00 horas, no consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, 

quadra 05, lote 7, Bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041

 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: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

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

OAB:17.298A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se a cerca do laudo pericial de fls.376/455.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906692 Nr: 34702-75.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SANTOS ARAUJO LOPES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal impugnar os Embargos Monitórios ofertada nos autos nas fls. 

102/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123950 Nr: 20399-85.2016.811.0041

 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: ROSANGELA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778914 Nr: 32343-26.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLDER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, 

SIFCO S/A, METALURGIA E TUBOS DE PRECISÃO LTDA, BR METALS 

FUNDIÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15015-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana luisa costa duarte - 

OAB:223418 OAB-SP, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, MARCO 

MARTINS DA COSTA SANTOS - OAB:72080, TATIANA MELISSA 

GUIMARAES - OAB:294834-SP

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159535 Nr: 35739-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA, AMANDA SOUZA 

MIRANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 176/190, ofertada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131276 Nr: 23522-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVACIR GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Tendo em vista o não comparecimento das partes na perícia médica 

agendada, certifico que encaminho intimação das partes, para realização 

de uma nova perícia médica, a ser realizada no dia 11/02/2019, a partir 

das 08:00 horas, no consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, 

quadra 05, lote 7, Bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 7951 Nr: 9863-11.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, REINALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, GRECOVEL 

VEÍCULOS LTDA, EDVAR PEREIRA LUIZ, DILCEU NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:3593, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4.842/MT, EWERSON 

DUARTE DA COSTA - OAB:4842/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (COM CITAÇÃO)

 Processo Código n°.7951

VISTOS,

Após a entrada do Novo CPC (Lei 13.105/15) houve a regulamentação 

efetiva de meios alternativos ao credor para recebimento de créditos na 

fase de execução extrajudicial e judicial, consistente na possibilidade de 

protesto de sentença judicial transitada em julgado (artigo 517) e a 

inclusão do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito 

(artigo 782).

Outrossim, de acordo com o §1º do artigo 921 do CPC, nas hipóteses em 

que o executado não possuir bens penhoráveis, como é o caso dos 

autos, a suspensão da execução poderá ser determinada tão somente 

pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual começa a fluir automaticamente a 

contagem do prazo para prescrição intercorrente.

 O Conselho Nacional de Justiça traçou diretrizes para assegurar ao 

jurisdicionado a “duração razoável do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação” e dentre outras medidas adotadas 

determinou-se a redução da taxa de congestionamento dos processos no 

âmbito da Justiça Estadual, pela qual a Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso normatizou a possibilidade de extinção da execução, em 

casos por inércia do credor ou impossibilidade de localização do devedor 
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e de bens passíveis de constrição, inclusive mediante a expedição de 

certidão de crédito, nos termos do Provimento 84/2014-CGJ publicado em 

13/11/2014.

Nesse sentido ainda, há que se observar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça:

" (...)ao exequente compete adotar diligências para o êxito da execução, a 

fim de evitar que o litígio perdure indefinidamente, mantendo a instabilidade 

jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inação do 

exequente, não caminha para a sua solução." (REsp 991507/RN, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, 

DJe 29/08/2012).

Assim, em homenagem ao princípio da efetividade da prestação 

jurisdicional e com o propósito de impedir a perpetuação de demandas 

acumuladas nos escaninhos do Judiciário, respeitando inclusive o direito 

dos demais jurisdicionados, tendo em vista que processos dessa espécie 

atravancam o andamento processual de todo o acervo, impõe-se a 

extinção dos processos de execução.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228).

 Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação 

da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.

Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a retomada da 

execução, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 100794 Nr: 14715-73.2002.811.0041

 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): ALMIRO POMBO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a 

regra disposta no §2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte 

Exequente poderá requerer a retomada da execução, em caso de 

localização de bens de propriedade do devedor/executado, por meio de 

petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida 

nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá 

inclusive para fins de protesto, devendo indicar com precisão e 

objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Transitada em julgado, os autos deverão ser 

enviados ao Cartório Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 

3º do referido provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se 

o arquivamento definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de 

certidão negativa ao devedor até a efetiva quitação do débito ou nova 

determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 

84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 265000 Nr: 23321-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318505 Nr: 21229-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WILIAM PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN GAZOLA FARIAS - 

OAB:9258, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:11.010-B

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 133464 Nr: 18927-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VICENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159535 Nr: 35739-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA, AMANDA SOUZA 

MIRANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 [...] Pelo exposto, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo:1)Formule adequadamente o pedido de tutela, 

demonstrando sua pretensão legal e a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida, notadamente no tocante à 

constituição do Réu em mora sobre todas as obrigações contratuais 

reputadas inadimplidas, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela.2)Demonstre a atual situação possessória do imóvel, com 

ponderação comprobatória acerca de eventual natureza possessória de 

terceiro, bem como juntar aos autos a certidão atualizada da matrícula do 

bem, sob pena de indeferimento do pedido de tutela.Por conseguinte, Nos 

termos do artigo 252 e seguintes do CPC, CITE-SE a parte Requerida POR 

HORA CERTA no endereço diligenciado às fls.160/161, para conhecimento 

da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil.Derradeiramente, 

atentando-se aos procedimentos relativos à citação por hora certa 

deferida, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais.INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de abril de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1339785 Nr: 17768-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO VELLOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1339785

Vistos,

Trata-se de pedido Execução Provisória de Sentença interposta por 

Manoel Francisco Vellozo em desfavor de Imperio Minerações Ltda, 

fundamentada no artigo 520, do CPC, por restar pendente de julgamento 

de Recurso Especial interposto pela requerida/executada junto ao Superior 

Tribunal de Justiça/STJ, cujo, recurso foi recebido na corte superior, 

apenas no efeito devolutivo, conforme informa a certidão anexada as 

folhas 85.

 Custas recolhidas (fls. 80/81).

O valor da presente execução provisória alcança o montante de R$ 

5.702539,79 (cinco milhões setecentos e dois mil quinhentos e trinta e 

nove reais e setenta e nove centavos), relacionados ao valor, corrigido e 

atualizado da condenação descrita nos autos principais, conforme planilha 

de cálculo anexada nos autos.

Dispenso a caução, com base no que dispõe o inciso III, do artigo 521, do 

CPC.

 Isto posto, intime-se a parte devedora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 520, parágrafo 1°, e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 2º 

do artigo 520, do CPC.

Decorrido o prazo, para impugnação, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821868 Nr: 28055-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 Código do Processo nº 821868

Vistos,

 A parte exequente vem aos autos concordar com o cálculo do saldo 

remanescente, elaborado pela contadoria Judicial, requerendo o 

prosseguimento da presente execução.

No caso, a parte executada deve ser oportunizada a pagar o 

remanescente.

Isto posto, intime-se a parte executada na pessoa do advogado 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento do saldo remanescente da 

condenação, apurado no cálculo judicial elaborado as folhas 508/509, sob 

pena de execução forçada.

Decorrido o prazo, sem manifestação diga a parte exequente em cinco 

dias, a seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 956024 Nr: 3066-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Código do Processo nº 956024

Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada as folhas 

84.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 738966 Nr: 35571-43.2011.811.0041

 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: IRACILDA MARIA DANTAS CAMPOS, PEDRO PAULO 

BOTELHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, BIANCA BRAGA - OAB:14630, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, VICTOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15.661

 Assim sendo, INTIMEM-SE as requeridas Hospital Jardim Cuiabá Ltda e 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico para que providenciem o 

depósito judicial do montante, no prazo de 10 (dez) dias.Efetivado o 

depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para liberação do 

valor correspondente a 50 % (cinquenta por cento) dos honorários iniciais 

e COMUNIQUE-SE o perito para que indique data e horário para o início dos 

trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, nos termos do art. 

474 do Código de Processo Civil.O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a 

perita for comunicada para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.Com as 

providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149623 Nr: 31553-03.2016.811.0041

 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: JOSÉ BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Certifico que, emcaminho intimação da parte apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

114/145.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857810 Nr: 60039-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANIEL CURTI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLOGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 Código - 857810

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 196 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 192/194 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls. 194 em favor da parte 

Requerente, observando os dados bancários indicados às fls. 196.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768757 Nr: 21668-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: 707 VEÍCULOS USADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ARAUJO NASCIMENTO MISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III, e IV (por analogia ao 

processo executivo) c/c 921,§2º do CPC/2015 e nos termos do Provimento 

84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). Decorrido o prazo de 01 

(um) ano a partir desta data sem manifestação da parte credora, 

começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, 

passando a incidir a regra disposta no §2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo 

que a parte Exequente poderá requerer a retomada da execução, em caso 

de localização de bens de propriedade do devedor/executado, por meio de 

petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida 

nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá 

inclusive para fins de protesto, devendo indicar com precisão e 

objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Transitada em julgado, os autos deverão ser 

enviados ao Cartório Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 

3º do referido provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se 

o arquivamento definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de 
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certidão negativa ao devedor até a efetiva quitação do débito ou nova 

determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 

84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934268 Nr: 51575-53.2014.811.0041

 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: GILBERTO FIGUEIREDO MACHADO

 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 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

131/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 8347-53.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO CORASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CLUBE GREMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA TEIXEIRA - 

OAB:11442, ANDRÉA MARIA ZATTAR - OAB:6094/MT, FERNANDA 

ARAUJO ROCHA - OAB:11.742, FERNANDO MÁRCIO VAREIRO - 

OAB:13057, NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB:4925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15530 Nr: 13222-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECÔNOMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA CECÍLIA DE ALMEIDA

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e em 

consonância ao provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 

10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322630 Nr: 23883-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º (parte final) do CPC/2015 

e em consonância ao provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no 

Apolo 10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223055 Nr: 30817-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMÁSIA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA, ALAIDE FORNAGIERO 

DE OLIVEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA, ARLEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE FATIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e em 

consonância ao provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 

10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 
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instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918973 Nr: 42749-38.2014.811.0041

 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: RAMIRO MARQUES LOUÇÃO, ELIZANGELA 

POLTRONIERI LOUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BRASIL 

BROKERS TROPICAL IMÓVEIS, BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918, 

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341/SP, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

368/371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10578 Nr: 11224-63.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º (parte final) do CPC/2015 

e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no 

Apolo 10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320421 Nr: 22407-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. BRAGA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ CARVALHO COUTO

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

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ELIAS SOARES - 

OAB:95703/MG

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º (parte final) do CPC/2015 

e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no 

Apolo 10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235602 Nr: 4676-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO AUGUSTO M. CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Certifico, que, encaminho intimação das partes para realização de 

audiência de conciliação designada para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 13:30, no gabinete sala de audiência, conforme determinação de fls. 

311.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378445 Nr: 14652-04.2009.811.0041

 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: SANTO BARBOSA DE SOUZA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que encaminho intimação do requerente para no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955436 Nr: 2811-02.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MARQUES LOUÇÃO, ELIZANGELA 

POLTRONIERI LOUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 
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OAB:12333

 Certifico que encaminho intimação do Apelada (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 56/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707035 Nr: 834-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA, MARIA ISABEL 

BARROS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS FERREIRA DIAS, SIMONE RENÉE 

GUERREIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, WILMARA APARECIDA SANTOS - OAB:4710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 26/02/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154266 Nr: 8058-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSMT - MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA AMUI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT, LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3.705/MT, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

8058-47.2004.811.0041, Protocolo 154266, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768530 Nr: 21429-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGGIO & CIA LTDA - MULTIMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A, VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, SILVIA MARA 

LEITE CAVALCANTE, MARINA HELENA MARGATO SALAZAR, fabio cesar 

margato salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 Certifico o decurso de prazo para o requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 326. No ensejo encaminho intimação para o exequente 

manifestar nos autos quanto as certidões do oficial de Justiça de fls. 

327/332.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 235602 Nr: 4676-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO AUGUSTO M. CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Código: 235602

 VISTOS,

Considerando que o novo CPC adotou a audiência de tentativa de 

conciliação obrigatória (CPC, artigo 3º, §2º e artigo 334), visando a 

solução do conflito, em prestígio à celeridade processual, e ainda, tendo 

em vista que a conciliação pode ser estimulada inclusive no curso do 

processo (artigo 3º, §3º, CPC), DEFIRO o pedido formulado pela parte 

Executada as fls. 310.

DESIGNO o dia 11/DEZEMBRO/2018 às 13H30, para AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

Intimem-se. Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083314 Nr: 3107-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN RAPHAEL, MARIA DO 

CARMO BEZERRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1083314

Vistos,

Trata-se de Ação Ordinária de Restauração da Ação de Cobrança, em 

fase de execução de sentença, onde a parte executada intimada deixou 

de pagar o valor da condenação (fls. 67), vindo a parte exequente 

requerer nos autos a realização de penhora eletrônica bacenjud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro a penhora requerida pelo exequente as folhas 68/70, proceda-se as 

buscas junto ao sistema BacenJud, a fim de penhorar numerários em 

conta bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor 

exequendo. Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que 

se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

O protocolo de bloqueio formalizado junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, obteve resultado parcialmente exitoso, vez que o valor 

encontrado disponível na conta bancária da parte executada, não garante 

totalmente o valor exequendo, sendo penhorado e transferido para a 

Conta Única do TJ/MT, o valor de R$ 981,47 (novecentos e oitenta e um 

reais e quarenta e sete centavos), conforme número do ID - Identificador 

de Depósito registrado no recibo de transferência no extrato do Bacenjud, 

que segue junto a esta decisão, o qual constituo como termo de penhora.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, conforme dispõe o 

artigo 841 do CPC.

 Oficie-se solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos.

Sendo o valor penhorado insuficiente para satisfação da condenação, e 

não havendo outros bens indicados nos autos pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

a penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, 

tantos quantos bastem para garantia do saldo remanescente, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 

do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391387 Nr: 26795-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MORAES FIACADORI, RODRIGO 

MORAES FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 

- MT, MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - 

OAB:64585/RJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Processo Código n. 391387

VISTOS,

 Considerando o teor das informações trazidas pelo r. causídico as fls. 

368/369, determino a expedição de ofício à Conta Única do Tribunal de 

Justiça, encaminhando cópia da referida petição e solicitando 

esclarecimentos sobre o ocorrido na liberação dos Alvarás de fls. 

363/365, bem ainda orientação de como proceder nesses casos a fim de 

evitar tais inconvenientes em outros processos, já que no sistema inexiste 

ferramenta que permita esse juízo identificar qual valor estaria depositada 

em conta não remunerada.

Determino ainda a expedição do Alvará em favor da parte Centro Oeste 

Asfaltos S/A no valor que remanesceu na conta judicial (R$ 191.954,83 – 

fl.375), acrescido da remuneração bancária.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013752-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE CARVALHO BUHR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº 1013752-86.2018.8.11.0041(p) VISTOS, RECEBO a emenda da 

petição inicial (id.13623993) para juntada de documentos a fim de amparar 

o pedido de gratuidade da justiça. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARCIA REGINA DE CARVALHO 

BUHR em desfavor de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, aduzindo em apertada síntese que foi surpreendida com a 

informação de que a Requerida estaria há mais de 02 anos utilizando seu 

nome e qualificações pessoais como se pertencesse ao quadro de 

docentes daquela instituição, sem, contudo, nunca ter qualquer vínculo 

contratual. Obtempera que a instituição de ensino ora Requerida estaria 

assim procedendo como forma de obter uma melhor propaganda do curso 

e assim atingir o maior numero de alunos inscritos, e mais ainda como 

forma de conseguir a aprovação do MEC para assim disponibilizar o curso 

aos alunos. À vista disso, requereu em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome do quadro de docentes da instituição e no mérito, a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

experimentados. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

referido códex; Em casos como dos autos, a alegação de inexistência de 

relação jurídica entabulada com a parte adversa mostra-se suficiente para 

o juízo sumário elaborado neste momento processual, sobretudo porque a 

princípio, se a parte nega a existência da própria relação jurídica 

subjacente, seria de todo desarrazoado exigir dela prova ou indícios sobre 

este aspecto negativo. Trata-se de incumbência impossível ou 

excessivamente difícil de ser realizada, o que, com fulcro no princípio da 

cooperação (art. 6º, CPC), bem como no art. 373, §1º do mesmo diploma 

processual, admite a distribuição do ônus da prova de modo diverso. 

Ademais, os direitos ao nome e à imagem são atributos da personalidade 

dos quais todos os seres humanos gozam, podendo ser proibidos o uso 

do nome e da imagem por terceiros para fins comerciais caso não haja 

autorização do seu titular ou caso a utilização não for necessária à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 

assegurando-se ao ofendido o direito de ver cessada a violação o 

ameaça de violação desses direitos, bem como o direito de resposta e 

indenização por danos materiais e morais - inteligência do art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal c/c artigos 12, 16, 18 e 20, caput, do 

Código Civil, in verbis: "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: (...) V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação"; "Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, 

ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 

prejuízo de outras sanções previstas em lei". "Art. 16. Toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome". "Art. 18. 

Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 

comercial". "Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação 

de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 

utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 

requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 

honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 

comerciais". Portanto, diante dos elementos probatórios que evidenciem a 

veracidade do direito alegado, afigura-se legítima sua defesa pelo 

Requerente, exsurgindo das próprias circunstancias do fato o perigo de 

dano ou ao resultado útil do processo, pois não há justifica para se 

aguardar o contraditório para que a tutela inibitória seja imposta à parte 

Requerida de modo a cessar a ofensa ao direito da personalidade do 

Autor. Por fim, insta registrar quanto a ausência perigo a que se refere o 

§3º do artigo 300 do CPC, diante da nítida e evidente reversibilidade da 

medida. ANTE O EXPOSTO, por estarem presentes os pressupostos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado 

pela parte Autora MARCIA REGINA DE CARVALHO BUHR e DETERMINO 

que a parte Requerida SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, promova a EXCLUSÃO do nome da parte autora do quadro 

de corpo docente e do Núcleo de Composição Docente Estruturante-NDE, 

do curso Superior de Tecnologia em Redes de computadores e 

Desenvolvimento de Sistemas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE 

a parte Requerida para conhecimento da ação e para comparecer a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser 

designada pela Secretaria Judicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência da audiência, que será realizada no Núcleo de Mediação 

e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, bem como a existência de Emenda SUBSTITUTIVA da 

inicial. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010078-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARC BEAUTE MOVEIS E PERFUMARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1010078-03.2018.811.0041 (p) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA da PETIÇÃO INICIAL acostada no id. 14350305, e seus 

documentos. ANOTE-SE e INVALIDE-SE a petição apresentada no id. 

12801163. A prova da mora deve dar-se via protesto de título, pela 

interpelação judicial, ou pela notificação extrajudicial expedida por Cartório 

de Títulos e Documentos, nos termos dos art. 525 e parágrafo único, do 

art. 397, ambos do Código Civil. No caso, a notificação extrajudicial juntada 
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no id.14350562, 14350566 e 14350555, não consta o recebimento por 

parte do Requerido, o que a princípio inviabiliza a concessão da tutela de 

urgência. Desta feita, faculta à parte Requerente juntar aos autos o 

respectivo comprovante de recebimento da notificação extrajudicial pelo 

Requerido no prazo de 05 (cinco) dias ou requerer o que de direito, sob 

pena de indeferimento da tutela de urgência. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039886-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR YEGROS FERREIRA 49725572149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E 

TREINAMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1039886-53.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se intitulada “AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” aventada por IGOR YEGROS FERREIRA – MEI, 

em desfavor de SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS 

E TREINAMENTOS LTDA, postulando a parte Autora pela concessão de 

tutela de urgência nos exatos termos: [...] 2.Conceder a TUTELA 

ANTECIPADA, inaudita altera parts, para determinar a suspensão da 

exigibilidade do cheque n º . 92, Banco do Brasil, Agência: 3499-1, Conta 

Cor rente: 7265-6, de titularidade de Igor Yegros Ferreira, até o julgamento 

final do mérito desta demanda. [...] (sic Id.16554714 pág.21) É O 

NECESSÁRIO. DECIDO Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In 

casu, não vislumbro a presença do risco de dano ou ao resultado útil do 

processo o pedido de inexigibilidade da cártula vindicada pelo Autor, 

porquanto inexiste nos autos qualquer prova ou ameaça de 

compensação/execução do título, principalmente se considerarmos a data 

aparentemente indicada para o seu pagamento (20/04/2017 - Id.16554720 

pág.4). Ademais, o efeito perseguido nesta prematura fase processual 

com o provimento jurisdicional, pode perfeitamente ser garantido 

administrativamente pelo próprio Autor, através da sustação da cártula, ao 

passo que os atos executórios extrajudiciais e judiciais, do que consta, 

também já tiveram seus prazos se expirados, de modo que não vislumbro 

efeito prático satisfativo na medida perseguida em tutela de “urgência”. 

Com efeito, nesta prematura fase processual, o Autor não logrou êxito em 

demonstrar a urgência do pedido, ou até mesmo seu efeito prático 

satisfativo, obscurecendo os requisitos da alínea “b” do artigo 300 do CPC, 

indispensável ao deferimento do pedido de tutela. Oportuno pontuar que 

os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de 

urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, é dispensável a análise dos 

demais (probabilidade do direito e a reversibilidade da medida). Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do 

CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora IGOR 

YEGROS FERREIRA – MEI. CITE-SE a parte Requerida para conhecimento 

da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036697-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040175-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDNARA PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para que compareça à Audiência conciliação 

designada para o dia 26/02/2019, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação do Fórum de Cuiabá.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029203-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIHAD DAHRONJ DILENARDO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036412-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSCAR SPITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017781-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MERALDO FIGUEIREDO SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015221-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025349-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO PAULO DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA OAB - DF15816 (ADVOGADO(A))

THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS OAB - DF31652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025349-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AROLDO 

PAULO DE CAMARGO EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER W Vistos. 

Ab initio, INDEFIRO, por ora, as diligências junto às 

concessionárias/empresas de serviço público, visto que os sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça, na imensa maioria dos casos, 

mostram-se suficientes para a localização de dados de partes. Assim 

sendo, DETERMINO a busca da parte requerida CARLOS ROBERTO 

COSTA, portador do CPF nº 997.944.207-78, a ser realizada junto aos 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, PROCEDI 

com as diligências pertinentes junto aos sistemas Renajud e Infojud no 

intuito de obter o endereço atualizado da parte requerida, conforme 

extratos que seguem em anexo. Acaso tenha sido obtido endereço 

diverso do que consta dos autos, EXPEÇA-SE o necessário para 

promover a citação, com as advertências legais. Frustradas as diligências, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024926-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI FELICIANO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039136-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GERALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039136-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IVAN 

GERALDO DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

novamente, a parte requerida descumpriu ordem judicial, na medida em 

não restabeleceu o fornecimento de energia da residência da parte autora 

conforme noticiado no Id n.º 16687448. Assim sendo, ante o 

descumprimento reiterado, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, cumprir o decisum constante no Id n.º 

16438943, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a contar da data da intimação, sem prejuízo da 

incidência da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) aplicada por ocasião do 

deferimento da tutela de urgência. Proceda com o cumprimento do decisum 

através de Oficial de Justiça, que deverá intimar o representante da 

requerida, a fim de posterior responsabilização civil e criminal. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se em regime de plantão. 

Cuiabá - MT, 27 de Novembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088983 Nr: 5694-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, NATALIA PAMPADO - OAB:15.406/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 454677-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337393 Nr: 8310-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

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

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

OAB:7.627-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 455792-1/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904171 Nr: 32960-15.2014.811.0041

 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: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NEVIO LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - OAB:10192, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT

 CERTIFICO que nesta data, tornei sem efeito a intimação feita no dia 

14/11/2018, e 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):

 Cod. Proc.: 745006 Nr: 42112-92.2011.811.0041

 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: MÁRCIO RODRIGO PEREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:15.710, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto ao pagamento da 

condenação pela parte Requerida, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088983 Nr: 5694-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, NATALIA PAMPADO - OAB:15.406/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº454652-0/2018 E ALVARÁ ELETRÔNICO 

Nº454664-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922666 Nr: 45050-55.2014.811.0041

 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: ITAR, BEATRIZ ARAÚJO SILVA, JESSICA NAYARA 

ARAUJO REOLON

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, ACE 

SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:109.367, VICTOR HUGO 

SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328871 Nr: 1350-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMENE ALVES DA SILVA, M CANOVA 

CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590/MT, ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575/O, ALMAR BUSNELLO - OAB:12.213/MT, NAIME MÁRCIO 

MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 454537-0/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934365 Nr: 51626-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUBIA DANTAS TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA NIETE LEVENTI PARABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330515 Nr: 2108-18.2008.811.0041

 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: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13.353, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LEONARDO MENDES VILAS BOAS - 

OAB:10121, MARIA CAROLINA BANA DE CARVALHO - OAB:10142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, GLAUCO 

DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, YVAN AYRES DA SILVA - 

OAB:3421/MT

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto ao depósito efetuado 

pela parte Requerida em fls. 975/976, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109047 Nr: 14277-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA GUEDES DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº455793-P/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713185 Nr: 7618-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO AMARANTE PEREIRA

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

EZAIR MARIA MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 
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OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº455777-8

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101261 Nr: 11060-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REIS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº455775-1/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777001 Nr: 30337-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR HENRIQUE PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA MAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBARCAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15349, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - OAB:17146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO COSTA ANDRADE - 

OAB:2.835/AM, KEYTH YARA PONTES - OAB:3.467-AM, RENNALT 

LESSA DE FREITAS - OAB:8.020

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 455745-P/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125137 Nr: 20971-41.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca de carta 

precatória devolvida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953599 Nr: 1842-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO BUENO DA SILVA

 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:

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 455799-9/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 6241-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A, AGIP DISTRIBUIDORA S/A, MARIA 

LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ALVES DA SILVA, PURIFICATION 

MARINHO DA SILVA

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

OAB:4.057/MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:5477/MT, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº454689-P / 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945913 Nr: 57947-18.2014.811.0041

 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: JRD, SIRLENE APARECIDA RODRIGUES DOURADO

 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:

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 455796-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341254 Nr: 11501-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 455789-1/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884519 Nr: 19531-78.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN PARK, HUMBERTO 

DE OLIVEIRA E CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR AHMAD KARFAN, MOHAMEDE 

AHAMAD KARFAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68449 Nr: 9661-97.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES STIC 

SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLSAT CELULARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4485

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 455771-9/2018 E Nº 455773-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946610 Nr: 58391-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE MATHEUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para 

tanto, os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911159 Nr: 37611-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABIEN DA SILVA

 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

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca de carta 

precatória devolvida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943370 Nr: 56496-55.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400403 Nr: 33193-85.2009.811.0041

 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: CLAUDIO SALOM METELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO POUSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238650 Nr: 3153-77.1996.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROA

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

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725, JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10384/MT, KLEYSSON HARDERSSON ARANTES SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:10.545/MT, LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS 

- OAB:19.178/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, Samuel Richard Decker Neto - OAB:4965/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791461 Nr: 45538-78.2012.811.0041

 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: DANIEL RACHEWSKI SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 845246 Nr: 48959-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA FREITAS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:156844/SP

 Vistos em correição.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392240 Nr: 27759-18.2009.811.0041

 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: ODÉLIA MARIA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO, 

CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA DE ALMEIDA 

CARVALHO - OAB:96.727/RJ, RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO 

- OAB:21.591/DF

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Renan Márcio Costa de 

Carvalho às fls. 437/438 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes 

os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, 

in casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, no tópico 

relacionado à verba sucumbencial, o que se mostra defeso nesta estrita 

via recursal.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085965 Nr: 4246-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 78 de 650



JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11.795/MT, PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320, RENATO 

VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Edilaine da Penha 

Bonfim às fls. 74/80 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, in 

casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, no tópico 

relacionado à verba sucumbencial, o que se mostra defeso nesta estrita 

via recursal.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133860 Nr: 24566-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI MÁQUINAS E MINERAÇÃO LTDA ME

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799/O

 ... Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deve 

esclarecer se a forma de medição utilizada pela requerida nos meses em 

discussão foi correta, bem como se os valores apurados correspondem 

ao consumo efetivamente medido. As provas a serem produzidas se 

aproveitarão a ambos os feitos. DEFIRO a prova pericial indicada pela 

requerida às fls. 303. NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela 

empresa Real Brasil Consultoria Ltda, localizada na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, 1856, Ed. Office Tower, Sala 408, 4º andar, Bairro Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636. Cuiabá, 12 de Novembro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114460 Nr: 16492-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI VIANDEL DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL SILVA ME, MIGUEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.040/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Intimada para especificar provas, a parte autora permaneceu inerte 

(fls.71). A requerida, a seu turno, foi declarada revel (fls.70)

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de Novembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 845246 Nr: 48959-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA FREITAS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:156844/SP

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, pelo que NOMEIO 

como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape Mediação 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. 

Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, 

Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.Para 

tanto, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, acoste ao feito o contrato original, sob pena de restar prejudicada a 

produção da prova pericial. Como quesitos do Juízo, deverá o senhor 

perito responder, fundamentadamente, se a assinatura aposta nos 

contratos é da parte autora. Apresentado o contrato, INTIME-SE a empresa 

supracitada via e-mail, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários, assim como indique o nome e os dados de 

qualificação profissional do perito que desempenhará o encargo. Havendo 

escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Em 

caso de concordância, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil. Se ocorrer 

oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito 

para que se manifeste a respeito em cinco dias, remetendo os autos 

conclusos a seguir para arbitramento. Caso não haja oposição ao valor 

dos honorários, homologo, desde logo, o valor da proposta, anotando que, 

ficarão a cargo de ambas as partes, nos termos do art. 95 do Código de 

Processo Civil:“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes.”Efetuada a proposta,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013031 Nr: 28839-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA DE LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a empresa requerida, Embrasystem – Tecnologia 

em Sistemas e Importação e Exportação LTDA, a restituir os valores 

dispendidos pela parte autora, Lucelia Cristina de Lima Lopes, no montante 

de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com juros de mora a partir da 

citação e correção monetária a partir do desembolso . CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 12 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 907068 Nr: 34949-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES SOLER, ILZA MARIA DA SILVA 

SOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOM MAT LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Vistos.
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Proceda-se à expedição ofício ao Cartório do 7º Ofício da Comarca de 

Cuiabá a fim de que proceda ao registro desta sentença à margem da 

matrícula do imóvel nº 16.383, livro 02, com vistas à transferência do seu 

domínio.

Além disso, INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via 

Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar 

o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825251 Nr: 31263-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/ MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c.c Antecipação de 

Tutela ajuizada por Paulo Alves dos Santos em desfavor de Silvio Pereira 

de Matos.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fl. 62), 

o qual é expressão legítima de suas vontades e representa composição 

para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso.

EXPEÇA-SE, o competente alvará eletrônico para levantamento do valor 

depositado nos autos, observando os dados fornecidos à fl. 62.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1055387 Nr: 48957-04.2015.811.0041

 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: MEIRY DA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 918774 Nr: 42586-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA FERREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte 

requerida (fls. 246), pelo que NOMEIO como perito profissional a ser 

indicado pela empresa Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de 

Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 

01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, Cuiabá/MT, email 

contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.Como quesitos do 

Juízo, deverá o senhor perito responder, fundamentadamente se, diante 

das informações juntadas pelas partes ou de outras que possam ser 

colhidas “in loco”, é possível concluir que o aumento das faturas nos 

meses reclamados se deu em razão do “acúmulo de consumo”, por 

ausência de vistoria em meses anteriores, como sustenta a parte 

reclamada.... Cuiabá, 23 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 800069 Nr: 6491-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS

 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: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 ...Por consequência, INDEFIRO a produção de prova oral, por não ser útil 

à natureza da causa.INTIME-SE a parte requerida para, querendo, se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, podendo sobre e se desincumbir do 

ônus que lhe foi atribuído (art. 373, § 1º, CPC).Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos para sentença.Anote-se a 

habilitação de fls. 86 para fins de intimação do advogado constituído pelo 

requerido.Int.Cuiabá/MT, 23 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736887 Nr: 33344-80.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCSSRL, TATIANE CRISTINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756, KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS - 

OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948, SIMONE 

CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011A, DANIELE DE FARIA RIBEIRO 

GONZAGA - OAB:36528, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:OAB/GO 

30.485, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, LUCIMER 
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COELHO DE FREITAS - OAB:33.001 OAB/GO

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954625 Nr: 2413-55.2015.811.0041

 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: LUZIA LEANDRO DE MORAES LOPES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

No que tange ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo 

está em ordem. Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. As 

partes são capazes e estão representadas e não há prejudiciais de mérito 

a serem analisadas.

Houve inversão do ônus da prova.

Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], registro 

que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os pontos controvertidos suscitados pelas partes.

Para tanto, defiro a produção da prova testemunhal requerida pelas 

partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de Março de 

2018 às 16h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum 

da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem regularmente 

intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as 

testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC).

Além disso, as partes deverão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), depositar nos autos o rol de das 

testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe 

o §6º do art. 357 do Código de Processo Civil.

Por fim, havendo requerimento de depoimento pessoal da autora, 

proceda-se a sua intimação por carta, com a advertência de que a sua 

ausência acarretará confissão quanto a matéria suscitada pela defesa.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 858043 Nr: 53-84.2014.811.0041

 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: CRISTINE LUCIANA DE CARVALHO FURTADO, 

CHRISTIANE LETICIA DE CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO, DASA DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A, DASA 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A - CEDILAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8.311/MT

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

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

ALVES MARTINI - OAB:13692/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento, por não existir necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, “a prova tem por objeto demonstrar a veracidade de alegações 

sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes” (CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2017). 

Na hipótese dos autos, os requeridos não impugnaram os fatos narrados 

na petição inicial pela autora, mas apenas os efeitos jurídicos deles 

decorrentes.

Dessa forma, os fatos alegados tornaram-se incontroversos [principio do 

ônus da impugnação especifica], nos termos do que dispõe o art. 341 do 

CPC, dispensando-se, pois, prova de sua ocorrência.

Além disso, confessados os fatos, desnecessária a própria inversão do 

ônus probatório.

 Poder-se-ia argumentar que a primeira requerida, ao especificar as 

provas que pretende produzir, controverteu os fatos alegados pela 

requerente, tendo, pois, o direito de produção dessas provas, em atenção 

ao disposto no art. 349 do CPC.

Não é, contudo, o que ocorre.

A prova se destina ao esclarecimento de ponto controvertido, sendo que, 

inexistindo esse, o pedido de produção posterior é inócuo, pois o fato é 

tido como verdadeiro [aqui não existe presunção como ocorre na revelia, 

mas juízo de certeza].

Por isso mesmo, é inaplicável em hipóteses tais o disposto art. 349 do CPC 

[direito a produção de contra prova].

 Dessa forma, considerando que o juízo de subsunção dos fatos à norma 

é atividade intelectiva que compete ao juiz, a hipótese é de julgamento 

antecipado do mérito do processo.

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1102976 Nr: 11722-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Defiro a produção da prova pericial requerida pela UNIMED. Nomeio como 

perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, médico, 

CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de Souza, 

n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, CEP 

78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, formularem quesitos, assim como para indicarem 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente.Considerando que a prova técnica foi postulada 

pela requerida, a remuneração do perito caberá a ela, consoante dispõe o 

art. 95 do Código de Processo Civil.Intime-se perito nomeado, por meio 

eletrônico, para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os 

honorários fixados pelo Juízo, bem como em receber 50 % (cinquenta por 

cento) deles ao final da demanda, consignando que o silêncio será 

presumido como aceitação, devendo, em caso positivo, agendar data para 

a perícia, com antecedência mínima de 30 dias.INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, formularem quesitos 

complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, com a 

informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 
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assistente.Após a indicação dos assistentes técnicos e a apresentação 

dos quesitos pelas partes, INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, a fim 

de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua proposta de honorários 

[art. 465, §2º do CPC].Havendo escusa, retornem os autos conclusos para 

nova nomeação de perito.Apresentada a proposta de honorários, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias [art. 465, §3º, do CPC].Se ocorrer oposição quanto ao valor 

da proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a 

respeito em cinco dias, remetendo os autos conclusos a seguir para 

arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo, 

desde logo, o valor da proposta, fixando a quantia no montante 

apresentado pela perita e

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072789 Nr: 56537-85.2015.811.0041

 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: SAMIR MIKHAEL MALOUF

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:OAB/MT 4656

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

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

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela requerida, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, 

deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, às seguintes 

questões:1. Os procedimentos realizados pelo autor eram enquadrados 

como urgência/emergência?2. Os procedimentos poderiam ter sido 

realizados em outro local dentre os credenciados pela requerida?

INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular 

quesitos complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, 

com a informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente.Considerando que a prova técnica foi postulada pela requerida, 

a remuneração do perito caberá a ela, consoante dispõe o art. 95 do 

Código de Processo Civil.Intime-se perito nomeado, por meio eletrônico, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários 

fixados pelo Juízo, bem como em receber 50 % (cinquenta por cento) 

deles ao final da demanda, consignando que o silêncio será presumido 

como aceitação, devendo, em caso positivo, agendar data para a perícia, 

com antecedência mínima de 30 dias.Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito.Não havendo escusa, INTIME-SE 

a parte requerida para que providencie o depósito judicial do montante 

correspondente dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias.Efetivado o 

depósito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754495 Nr: 6477-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10.970, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE nova carta precatória com a finalidade de citar a empresa 

requerida na pessoa de seu sócio, André Ricotta Vilela, cujo endereço 

consta à fl. 98.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, 

retire a missiva na Secretaria da Vara para o devido encaminhamento, 

devendo comprovar nos autos a sua distribuição perante o Juízo 

competente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134515 Nr: 24885-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA COURINOS DE MOURA, 

NATALINA SALVADOR COATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - 

OAB:15.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIANE MEZACASA DE 

SOUZA - OAB:19510/O

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do 

CPC).Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, 

nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento [art. 357, 

inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não existem 

vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.Afasto 

a preliminar de ilegitimidade passiva da fiadora, em atendimento ao 

disposto nos arts. 39 e 40, X, da Lei de Locações.No tocante ao ônus 

probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra geral descrita no 

art. 373, incisos I e II, do CPC.Relativamente à organização do processo 

[art. 357, incisos II a V], registro que, quanto às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os pontos controvertidos 

suscitados pelas partes.Para tanto, defiro a produção da prova oral 

requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019 às 16h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível 

no Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as testemunhas 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795686 Nr: 2024-41.2013.811.0041

 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: BARICHELLO & GAZAVE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLOCOS BRASIL LTDA - ME, MAX 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

OAB:OAB/MT 12.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT, MARCELO KARA JOSE - OAB:12956, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para declarar nulas e 

inexigíveis as duplicatas de nº 2731/1, nº 2731/2 e nº 2731/3, e, por 

conseguinte, condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização, a título de DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da 

citação.Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Confirmo a decisão liminar de fls. 

62/63v.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 22 novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112737 Nr: 15829-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA LUIZA SILVA SAN MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape 

Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, 

localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 

78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se as faturas emitidas no período de maio a julho de 

2015 foram coerentes com o consumo medido e lido no hidrômetro 

instalado na residência da parte autora.INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, 

assim como para indicar assistentes técnicos, com a informação do 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.Após a indicação 

dos assistentes técnicos e a apresentação dos quesitos pelas partes, 

INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) 

dias, apresente a sua proposta de honorários [art. 465, §2º do 

CPC].Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação 

de perito.Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias [art. 465, 

§3º, do CPC].Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, INTIME-SE o perito para que se manifeste a respeito em 05 

(cinco) dias, remetendo os autos conclusos a seguir para arbitramento. 

Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo, desde logo, o 

valor da proposta, hipótese na qual deverá ser procedida a INTIMAÇÃO da 

parte requerida para que providencie o depósito judicial do montante 

correspondente a 50 % (cinquenta por cento) dos honorários, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078085 Nr: 267-07.2016.811.0041

 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: CELIA REGINA DE OLIVEIRA DIAS

 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: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A

 Por todo o exposto, considerando não demonstrada a prática de qualquer 

ato ilícito merecedor de reparação, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, proposta por CELIA REGINA DE OLIVEIRA 

DIAS em face da OI S/A, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil e 

quinhentos reais) observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade 

em razão da justiça gratuita deferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131663 Nr: 23724-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NÁPOLI, NÉRIO EDUARDO 

BENAVIDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI DA FONSECA, ZÉLIA 

GUEDES DOS SANTOS, CLAUDIA DE SOUZA, BENEDITO FRANCISCO EL 

HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. BACENJUD: Considerando que o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta dos executados devidamente 

citados: CLÁUDIA DE SOUZA, portadora do CPF nº 518.703.551-72 e 

BENEDITO FRANCISCO EL HAGE, portador do CPF nº 027.941.101-44, 

sobre o valor total de R$ 88.854,35 (oitenta e oito mil, oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 2. ARRESTO: No que 

se refere aos executados João Vanderlei da Fonseca e Zeliaa Guedes 

dos Santos, verifica-se que as cartas de citação dirigidas ao endereço 

dos mesmos foram devolvidas (fls. 60/61). Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de fls. 72/76, o que faço para determinar o arresto on line, via 

BACENJUD, de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras 

em nome dos executados não encontrados para citação: JOÃO 

VANDERLEI DA FONSECA, portador do CPF nº 003.614.698-61 e ZELIA 

GUEDES DOS SANTOS, portadora do CPF nº 390.345.349-87, sobre o 

valor total de R$ 88.854,35 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta e cinco centavos). 3. BUSCA DE ENDEREÇO: Assim 

sendo, DETERMINO sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte executada. Uma vez juntados os resultados, INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito. 4. 

DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de não ter sido localizados bens hábeis 

a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846361 Nr: 49980-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCOPIO BOMDISPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP MOTOS - ELDORADO COMERCIO DE 

MOTOS LTDA, BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da decadência e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA com resolução do mérito a presente ação, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas processuais 

e de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Todavia, fica a condenação suspensa em razão 

do deferimento da gratuidade de justiça. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Cuiabá, 14 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1084879 Nr: 3767-81.2016.811.0041

 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: J CAMARGO REPRESENTAÇÕES LTDA ME, JOÃO 

GILBERTO DA ROCHA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, JULIANO 

FERNANDES DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A, MARCO ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Vistos.

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 
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provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

Sobre o saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo está em 

ordem. Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. As 

partes são capazes e estão representadas.

A preliminar de carência de ação apresentada pela requerida discute o 

próprio mérito, razão pela qual deixo de analisá-la.

 Quanto ao ônus probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra 

geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.

O ponto controvertido consiste em esclarecer se houve relação comercial 

entre as partes, o período, bem como se, na hipótese de contratação de 

serviços, quais valores foram pactuados e se foram quitados.

 Assim sendo, entendo pela necessidade de instrução, com a produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de Março de 

2019 às 14h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum 

da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem regularmente 

intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, 

do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que 

pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043269 Nr: 43141-41.2015.811.0041

 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: MEGA OESTE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO OLICSHEVIS - 

OAB:06614

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Ação Cobrança para condenar a requerida ao pagamento 

da quantia de R$64.776,48 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis reais e quarenta e oito centavos).Este valor 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 a partir da citação 

da embargante/requerida.CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734867 Nr: 31188-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. DE SOUZA FORTALEZA COMERCIO, ANTONIO 

MARINHO DE SOUZA FORTALEZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Vistos.

 INTIME-SE a parte executada, por meio eletrônico, (art. 513, § 2º, inciso III, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78584 Nr: 5467-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPESCA IND. E COM. DE ALIMENTOS PARA 

PSCICULTURA LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEI MACORIN VIVAN - 

OAB:146.336/SP, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B/MT, 

ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, ANDRESSA 

KATHERINE DE BRITO CORRÊA - OAB:10.797/MT, CAMILA DANIELLA 

PACHECO - OAB:11022/MT, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11640, 

CARLOS HENRIQUE ALVES FERREIRA MARTINS - OAB:11368, 

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6.066/MT, CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER - OAB:OAB/MT 12.198-B, CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA - 

OAB:9264/MT, ÍRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, 

ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - OAB:7954/MT, IZAIAS 

FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737 

OAB/MT, MARCELO MARTINS DE ALMEIDA SILVA - OAB:246.170/SP, 

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, MARIELE DE 

LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO - 

OAB:7.020/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - OAB:11610-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, PETERSON FARIA 

COURA - OAB:11426-B/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT, Renata Pereira Pimentel - OAB:10.504/MT, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, RODRIGO OTÁVIO GOMES 

CHASTINETH FERREIRA BARBOSA - OAB:7873/MT, SÉRGIO HENRIQUE 

K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, Targus Rigon Weska - OAB:7.530/MT

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos 

e no Sistema Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata de 

Cumprimento de Sentença no qual deve figurar como exequente Energisa 

mato grosso – distribuidora de energia s/a e como executado Nutripesca 

ind. e com. alimentos para piscicultura ltda.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado, 

proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do devedor, por carta, nos 

termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165280 Nr: 38053-85.2016.811.0041

 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: THALIA LAIZA DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS, 

VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida Via Varejo S/A não 

esta devidamente representada.

Dessa forma, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a representação processual da parte requerida 

comprovando a outorga de poder especial, para posterior apreciação do 

pedido de homologação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094016 Nr: 7930-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ASSUNÇÃO DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO DE FIGUEIREDO DA 

COSTA MARQUES - OAB:15583, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS 

- OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos 

Morais e Matérias e Repetição do Indébito ajuizada por Antônio Assunção 

de Arruda Junior em desfavor de MRV Prime Fava Incorporações SPE 

Ltda.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

181/183), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 239680 Nr: 8434-62.2006.811.0041

 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: WOLNEY LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA - FRIGERANTES NOROESTE S/A, 

AMÉRICA LATINA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ANTONIO REYES 

TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:10021 E, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, GILENON CARLO VENTURINI SILVA - 

OAB:18.294/SP, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Wolney Leite de Lima em desfavor 

de Renosa – Frigerantes Nordeste S/A, todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl. 367) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fls. 371/373), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl. 376).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois se trata de honorários 

sucumbenciais.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384127 Nr: 19577-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUBERLAN GIL DE ALMEIDA, LUCIA MARIA 

DE JESUS, LUCIA MARIA DE JESUS, SDJA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, 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:11.882-B

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE os executados, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 
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Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1012160 Nr: 28461-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE ANTENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pelas partes, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, 

assim como para indicar assistentes técnicos, com a informação do 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.Após a indicação 

dos assistentes técnicos e a apresentação dos quesitos pelas partes, 

INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) 

dias, apresente a sua proposta de honorários [art. 465, §2º do 

CPC]....Cuiabá/MT, 23 de Novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765966 Nr: 18705-23.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESLLER JEOAS XAVIER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:12.197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ANA TEREZA PALHARES BASILIO - OAB:74802/RJ, 

MÔNICA VASCONCELOS - OAB:13.237

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880689 Nr: 17209-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASM, MARIA MADALENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT, JOSE CARLOS 

DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, LUCIANA MARTINS DE LIVEIRA - 

OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguros proposta por Amanda 

Souza Martins, representada por sua genitora, Maria Madalena de Souza, 

em desfavor de Mapfre Seguros Grais S/A.

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), face à ilegitimidade passiva ad causam.

 Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no 

sentido de que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o 

ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em 

face da seguradora do apontado causador do dano” (Súmula 529-STJ).

É exatamente o caso dos autos, em que a autora, herdeira da vítima de 

acidente, propõe ação visando o pagamento de indenização securitária 

direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do 

dano.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, 

honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC, na proporção de 50% para o advogado de cada requerido. 

Todavia, fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834342 Nr: 39695-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA, MARCELO 

AVALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE 

RESÍDUOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:MT/ 14.165, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, 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, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 119624 Nr: 8193-93.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA COMERCIO DE FERRAGENS E 

PLASTICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - OAB:8328/MT, 

HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, MARCELO REBUÁ DOS 
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SANTOS - OAB:9861/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, MÁRIO PEDROSO - OAB:10220-GO, MIRELA SILVA 

PEDROSO - OAB:22.427, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, 

RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANÇÃO CORRÊA 

DA COSTA - OAB:4.197-MT

 A presente execução foi desarquivada por força da decisão de fls. 352 

dos autos em apenso - Código 241813, Embargos de Terceiro, pendente 

de julgamento.

Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nesta data, 

naqueles autos e, após, retorne este feito ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 241813 Nr: 10345-12.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI, GINA CARLOTA 

ROCHA DEFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU S/A, NELSON MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, 

JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - OAB:, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9566/MT, MÁRIO PEDROSO - OAB:OAB-GO, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito, o 

que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais.Em que pese a desconstituição da constrição judicial em 

razão da extinção da Ação de Execução, considerando que não há como 

aferir, sem análise do mérito, se a constrição judicial foi indevidamente 

causada pela parte embargada, assim como tendo em vista que não houve 

oposição ao pedido por parte dessa, deixo de condená-la ao pagamento 

dos honorários advocatícios.Proceda-se a Secretaria consulta à Conta 

Única para verificação da existência do valor bloqueado às fls. 263/266, 

bem como sua vinculação.Em seguida, expeça-se alvará para 

transferência dos valores em favor da parte embargada Gerdau S/A, em 

conta a ser indicada. INTIME-SE a embargante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se ainda persiste a penhora junto à matrícula do bem 

imóvel. Em caso positivo, independentemente de nova conclusão, fica, 

desde já, autorizada a expedição de ofício nos autos da execução em 

apenso ao Cartório respectivo para baixa da constrição.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá/MT, 23 de Novembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1058016 Nr: 50056-09.2015.811.0041

 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: NEIF CAVALCANTE NETO, ODETE GUIMARÃES 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955443 Nr: 2816-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, citado por edital, o executado não efetuou o 

pagamento nem opôs embargos à execução, com fundamento no art. 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil e na Súmula n.º 196 do STJ, nomeio a 

Defensoria Pública como sua curadora especial.

Atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

concito o curador especial a opor-se à execução por meio de embargos 

apenas se divisar algum dos fundamentos descritos no art. 917 do CPC, 

sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

918, §1º, do CPC).

 Com efeito, em que pese não se exigir do curador especial à impugnação 

especificada dos fatos (art. 341, § único, do CPC), na eventualidade deste 

manejar embargos à execução, deverá trazer na inicial elementos mínimos 

para a fixação dos pontos controvertidos e ao futuro julgamento da causa, 

sem olvidar do ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do exequente.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento da 

nomeação e adoção das medidas que entender necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796850 Nr: 3213-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDRO DIAS PORTO - 

OAB:152227, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME VANIN 

TURCHIARI - OAB:20461

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de citação por edital (fls. 218/219 e 220), tendo em 

vista que não restou tentada, por ausência de recolhimento pela parte 

exequente das custas necessárias (fls. 216/211), a citação da empresa 

executada na pessoa de seu representante legal.

Sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito às fls. 

221/232, saliento à parte autora que, de acordo com o novo regramento do 

Código de Processo Civil (artigo 134, § 2º), esta espécie de pedido, salvo 

se requerido na petição inicial, deve ser distribuído como novo processo 

incidental.

Ademais disso, a inicial da ação autônoma incidental deve também 

demonstrar a presença dos requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, 

sob pena de indeferimento.

Assim sendo, EXPEÇA-SE nova carta precatória com a finalidade de citar 

a empresa executada na pessoa de seu sócio, cujo endereço consta à fl. 

213.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, 

retire a missiva na Secretaria da Vara para o devido encaminhamento, 

devendo comprovar nos autos a sua distribuição perante o Juízo 

competente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739786 Nr: 36463-49.2011.811.0041

 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: ERINÉIA MARANS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RECH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, LÍVIA QUEIROZ HOHLENVERGER - 

OAB:14.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que sequer foi deflagrada a fase de 

cumprimento de sentença nos presentes autos, não obstante tenha a 

parte autora permanecido inerte após ter sido intimada para requerê-lo (fl. 

80).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 92 e DETERMINO a intimação da 

parte autora para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando planilha de débito atualizada, com 

aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea 

“b”, CPC ).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092425 Nr: 7271-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JOSE PISSOLATO, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R M TAQUES EPP, DOUGLAS SALDANHA 

PEREIRA, RONALDO MARCELO TAQUES, ROSELI BARRETO COELHO 

SALDANHA, MIKAELLE DIAS BARRETO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento, por não existir necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, “a prova tem por objeto demonstrar a veracidade de alegações 

sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes”. CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2017). 

Na hipótese dos autos, os requeridos não impugnaram os fatos narrados 

na petição inicial pela autora (relação locatícia), mas apenas os efeitos 

jurídicos deles decorrentes.

Dessa forma, os fatos alegados tornaram-se incontroversos [principio do 

ônus da impugnação especifica], nos termos do que dispõe o art. 341 do 

CPC, dispensando-se, pois, prova de sua ocorrência.

Poder-se-ia argumentar que os requeridos, ao especificarem as provas 

que pretendem produzir, controverteram os fatos alegados pelo 

requerente, tendo, pois, o direito de produção dessas provas, em atenção 

ao disposto no art. 349 do CPC.

Não é, contudo, o que ocorre.

A prova se destina ao esclarecimento de ponto controvertido, sendo que, 

inexistindo esse, o pedido de produção posterior é inócuo, pois o fato é 

tido como verdadeiro [aqui não existe presunção como ocorre na revelia, 

mas juízo de certeza].

Por isso mesmo, é inaplicável em hipóteses tais o disposto art. 349 do CPC 

[direito a produção de contra prova].

 Dessa forma, considerando que o juízo de subsunção dos fatos à norma 

é atividade intelectiva que compete ao juiz, a hipótese é de julgamento 

antecipado do mérito do processo.

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Sem prejuízo, intimem-se os requeridos Douglas Sandanha Pereira e Roseli 

Barreto Coelho Saldanha a fim de que regularizem a representação 

processual, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120937 Nr: 19191-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2221-A/DF, Tatiana Maria Mello de Lima - 

OAB:15.118/DF

 Vistos,O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem 

analisadas.Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a 

V], registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os pontos controvertidos suscitados pelas partes.No que 

tange ao ônus probatório, registro que se aplica, in casu, a regra geral 

descrita no art. 376, inciso I, do CPC.DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida pelas partes, pelo que NOMEIO perito o profissional a ser 

indicado pela empresa Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de 

Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 

01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, Cuiabá/MT, email 

contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.Intime-se o expert, por 

meio eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua 

proposta de honorários [art. 465, §2º do CPC].Havendo escusa, retornem 

os autos conclusos para nova nomeação de perito.Em seguida, intimem-se 

as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular qu

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 893316 Nr: 25418-43.2014.811.0041

 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: MÁRCIA ANDREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE KOSEKI DE CAPUA, ELAINE DE LIMA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763/MT, JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - OAB:7199/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC, Julgo 

Improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de Consignação 

de Chaves de Imóvel Locado c/c Devolução de Quantia Paga, Rescisão 

Contratual, Danos Materiais e Morais.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, 

atendida a regras concernentes a assistência judiciária gratuita. 

Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 26 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 793069 Nr: 47157-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MANFROI FISCHER

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

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

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

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 
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estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.No 

tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], houve a sua inversão, por 

se tratar de relação de consumo.Relativamente à organização do 

processo [art. 357, incisos II e IV], registro que a atividade probatória 

deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos: a) o estado 

clínico da autora demandava atendimento médico urgente/emergente; b) a 

requerida possui hospital credenciado apto ao atendimento da autora, 

diante da especificidade do quadro. Assim sendo, entendo ser necessária 

a produção de prova técnica.Portanto, DEFIRO a produção da prova 

pericial postulada pela parte autora, pelo que NOMEIO como perita a Dra. 

Marisa Fernanda Vieira Tavares, brasileira, médica, CRM/MT 2324, 

podendo ser encontrada na Rua Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, 

Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail 

marisafernanda@terra.com.br.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor 

perito responder, fundamentadamente, as seguintes questões: a) o estado 

clinico da autora demandava atendimento médico urgente/emergente; b) a 

requerida possui hospital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 102877 Nr: 16020-92.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDÍFICIO SERRA AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINO DE QUEIROZ BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, PROCEDA-SE 

com as alterações necessárias na capa dos autos e junto ao Sistema 

Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata de cumprimento de 

sentença em que deve figurar como parte exequente o causídico José 

Estáquio da Silva (fls. 201/203).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778036 Nr: 31426-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA, PATRICIA OYARZABAL SANDHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a emenda de fls. 143/146, quanto à individualização do valor para 

cada litisconsorte.

Por outro lado, sobre o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, saliento à parte autora que, de acordo com o novo regramento do 

Código de Processo Civil (artigo 134, § 2º), esta espécie de pedido, salvo 

se requerido na petição inicial, deve ser distribuído como novo processo 

incidental, ocasião em que a inicial da ação autônoma incidental deve 

também demonstrar a presença dos requisitos descritos no art. 50 do 

Código Civil, sob pena de indeferimento.

Assim, caso a parte deseje a desconsideração da personalidade juridíca, 

deverá observar o procedimento para ajuizamento do incidente cabível.

 Uma vez que a requerida Patrícia Oyarzabal Sandhas foi devidamente 

citada, conforme certidão de fls. 105 - mas não contestou, DECRETO SUA 

REVELIA, nos termos do art. 344, do CPC.

Conforme consulta em anexo, a requerida Fenix Comércio não se encontra 

com sua situação cadastral regular, razão pela qual, DETERMINO sua 

citação através de sua representante legal, Patrícia Oyarzabal Sandhas, 

no endereço de fls. 104/105.

Expeça-se o mandado de citação.

Sendo negativa a diligência, voltem conclusos para apreciar o pedido de 

citação por edital.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926946 Nr: 47622-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILU DE AGUIAR BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB1 SERVIÇOS E CONVERSAÇÃO LTDA ME, 

JOÃO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA KARRÚ, KLEBER DE OLIVEIRA 

KARRÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, DETERMINO sejam efetivadas as diligências pertinentes junto 

aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132612 Nr: 24127-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTOS OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração dos embargos de declaração 

opostos por porto Seguros Cia de Seguros Gerais às fls. 69/70v e, no 

mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende a 

embargante rediscutir o mérito da decisão embargada, o que se mostra 

defeso nesta estrita via recursal.
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Nesse contexto, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do 

recurso, aplico a embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo-se 

para a possibilidade de majoração da multa, em caso de reiteração.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059546 Nr: 50793-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAITON PEREIRA PADILHA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração dos embargos de opostos por Porto 

Seguros Cia de Seguros Gerais às fls. 123/124 e, no MÉRITO, dou-lhes 

provimento, o que faço para corrigir o erro material constante no decisum, 

no que tange a data do sinistro, o qual ocorreu em 26.09.2015.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1187564 Nr: 387-16.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALO DO ITAJAÍ - 

UNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES PAMPLONA 

ZIMMERMANN - OAB:8685/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos formulados pela requerente a fl. 25, uma vez que 

refogem ao objeto do ato deprecado, competindo, portanto, ao r. Juízo 

deprecante a sua apreciação.

Pelo exposto, DETERMINO a devolução da presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 860507 Nr: 2131-51.2014.811.0041

 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: JOSE COSME ALVES DE SOUZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por José Cosme Alves de 

Souza às fls. 234/236v e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes 

os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, 

in casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, no tópico 

relacionado à condenação por litigância de má-fé, o que se mostra defeso 

nesta estrita via recursal.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096553 Nr: 9097-59.2016.811.0041

 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: MCDMEA, MERCIA NEISA DOURADO MONTALVÃO E 

ARAUJO, LUIZ GONZAGA DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais a requerente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais).Registro que o valor arbitrado a título de dano moral deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se 

ainda taxa de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.A título de sucumbência, 

CONDENO a requerida a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais 

e, ainda, honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e 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, 

23 de Novembro de 2018.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157314 Nr: 5342-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE ALMEIDA FILHO, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATEC CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, LUIZ FERREIRA VERGILIO - OAB:4.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLODOALDO 

ESTEVÃO FERRAZ, para devolução dos autos nº 5342-08.2008.811.0041, 

Protocolo 157314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750808 Nr: 2544-35.2012.811.0041

 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: TATIANE ALCANTARA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VIVACITA, 

CONTAGE - CONTADORES E ASSOCIADOS S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE OLIVEIRA 

CASTELO BORGES - OAB:124.720/MG, BRUNA DE PAULA CARVALHO 

ANTONIO - OAB:129.772/MG

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca do pagamento 

espontâneo do débito e requeira o que entender por direito, no prazo de 

05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752334 Nr: 4166-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14822 Nr: 2546-64.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ribeiro Teixeira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vieira Reis - 

OAB:105298/SP, Alice Hiroko Sano - OAB:20700/SP, Ana Maria 

Figueiredo Stefanowsky - OAB:98.273/SP, CARLOS ARNALDO 

FALBO LARA - OAB:54944/SP, Claudia Pires Borges de Almeida - 

OAB:134508/SP, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, 

EDMAR HISPAGNOL - OAB:37992/SP, Eleonora Gomes - 

OAB:123105/SP, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - OAB:53974/SP, 

Gilma Marcia Martins Cardoso de Araújo - OAB:68.261/SP, Gilmar 

José de Souza - OAB:98.746/SP, Irineu Roberto Alves - 

OAB:54950/SP, JOSE ANTONIO BRAZ SOLA - OAB:79079/SP, José 

carlos Scagliusi dos Santos - OAB:62.568/SP, José Roberto Bruno - 

OAB:47.928/SP, José Roberto Ribeiro - OAB:56.695/SP, LEIDE MARIA 

BARROS JUAREZ - OAB:129772/SP, Lúcia helena Quintanilha 

Kowarick Kinker - OAB:64.611/SP, Luiz Martinelli Neto - 

OAB:120.707/SP, Marcelo Pinto e Silva cardoso - OAB:103.202/SP, 

MARIA ADELAIDE DOS SANTOS VICENTE - OAB:42634/SP, MAYR DA 

CUNHA - OAB:21337/SP, Paulo Antonio Barca - OAB:87206/SP, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT, Silvia Aparecida 

Sawaia sacamoto - OAB:114.558/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.817/MT

 Exequente retirar certidão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051548 Nr: 47186-88.2015.811.0041

 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: VANESSA CRISTINA MORAES CASALENUOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 15 dias, para que se manifeste nos 

autos se deseja iniciar o Cumprimento da Sentença.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156521 Nr: 34488-16.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FERREIRA DA SILVA, IOLANDA BONIFÁCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIMARÃES 

MARTINS - OAB:51.837/RS, MARCELA CAMARGO SAVONITTI JAHN - 

OAB:79813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517 DF

 ....Assim, uma vez que o ato destinado à citação do executado não havia 

se encerrado, os presentes embargos à execução são tempestivos, por 

força da previsão do art. 915, § 1º, do CPC . Conforme preceitua o caput 

do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não 

possuem efeito suspensivo. Contudo, o § 1º do referido dispositivo legal 

permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito 

suspensivo, vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo.§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.In casu, entendo 

estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo 

almejado pelos embargantes, pois a execução está garantia por penhora 

que recaiu sobre o imóvel objeto do contrato, inclusive já realizada a 

averbação à margem da matrícula.Assim sendo, uma vez presente os 

requisitos legais do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, RECEBO os 

embargos à execução para discussão, deferindo o efeito suspensivo 

requerido pela parte embargante, ficando a execução suspensa até o 

julgamento final dos presentes embargos, ou ulterior deliberação do 

Juízo.Certifique-se o necessário na execução.Nos termos do que 

preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

embargada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, inclusive quanto às prel iminares 

alegadas.Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, 

REMETAM os autos conclusos para aferição da possibilidade de imediato 

julgamento do feito.Por fim, considerando os documentos apresentados, 

DEFIRO a gratuidade da justiça aos embargantes, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096515 Nr: 9071-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO BATISTA LEITE, JOAO GERALDO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS, 

JOANIR SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT, MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Cecílio Filho - 

OAB:OAB/RJ81.858, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - OAB:OAB/MT 

20.627/O

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do 

CPC).Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, 

nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento [art. 357, 

inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não existem 

vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.Anoto, 

por oportuno, que às preliminares suscitadas pela requerida 

confundem-se com o mérito da ação e com ele serão analisadas. No 

tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra 

geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.Relativamente à 

organização do processo [art. 357, incisos II a V], registro que, quanto às 

questões de fato, a atividade probatória deverá recair sobre os pontos 

controvertidos suscitados pelas partes, mormente sobre a existência de 

contrato locatício e o seu valor.Para tanto, defiro a produção da prova oral 

requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019 às 14h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível 

no Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as testemunhas 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038151 Nr: 40652-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 91 de 650



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO LENDZION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL., ROGÉRIO 

BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do 

CPC).Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, 

nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento [art. 357, 

inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não existem 

vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.Anoto, 

por oportuno, que às preliminares suscitadas pela requerida 

confundem-se com o mérito da ação e com ele serão analisadas. No 

tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra 

geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.Relativamente à 

organização do processo [art. 357, incisos II a V], registro que, quanto às 

questões de fato, a atividade probatória deverá recair sobre os pontos 

controvertidos suscitados pelas partes.Para tanto, defiro a produção da 

prova oral requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26 de março de 2019 às 15h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª 

Vara Cível no Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos 

serem regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as testemunhas 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do 

CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 339341 Nr: 9946-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE JOSÉ DA COSTA MATOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA PATRICIA KAYSER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019/SP, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:7.573 OAB/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:11665

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento, por não existir necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, “a prova tem por objeto demonstrar a veracidade de alegações 

sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes”. CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2017).

 Ocorre que, na hipótese dos autos, a requerida não impugnou os fatos 

narrados na petição inicial pela autora, mas apenas os efeitos jurídicos 

deles decorrentes.

Dessa forma, os fatos alegados tornaram-se incontroversos [principio do 

ônus da impugnação especifica], nos termos do que dispõe o art. 341 do 

CPC, dispensando-se, pois, prova de sua ocorrência.

Portanto, considerando que o juízo de subsunção dos fatos à norma é 

atividade intelectiva que compete ao juiz, a hipótese é de julgamento 

antecipado do mérito do processo.

Em razão do exposto, determino que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão, nos termos do art. 12 do CPC.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 724207 Nr: 19850-51.2011.811.0041

 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: NELSON NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMANDIENE ELAINE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRATA DOS SANTOS 

- OAB:13675, PAULO ROSSI DA SILVA - OAB:19530-O

 Vistos,

O processo já foi saneado.

A audiência de instrução e julgamento não se realizou em razão da 

determinação do Juízo para produção de prova pericial.

Ocorre que, em razão de ambas as partes serem beneficiarias da 

assistência judiciaria gratuita, o processo entrou em crise.

Em razão disso, hei por bem prosseguir para a fase de produção da prova 

oral e, posteriormente, se for o caso, determinar a produção da prova 

pericial.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 

2019 às 13h30min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum 

da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem regularmente 

intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as 

testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC).

Além disso, as partes deverão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), depositar nos autos o rol de das 

testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe 

o §6º do art. 357 do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736367 Nr: 32793-03.2011.811.0041

 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: NORMANDIENE ELAINE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 Vistos,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 

2019 às 13h30min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum 

da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem regularmente 

intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolar as 

testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC).

Além disso, as partes deverão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), depositar nos autos o rol de das 

testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe 

o §6º do art. 357 do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123530 Nr: 20260-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE PRATES SILVA, PEDRO FRANCISCO DA 
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SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento, por não existir necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, “a prova tem por objeto demonstrar a veracidade de alegações 

sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes”. CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2017).

 Ocorre que, na hipótese dos autos, a requerida não impugnou os fatos 

narrados na petição inicial pela autora, mas apenas os efeitos jurídicos 

deles decorrentes.

Dessa forma, os fatos alegados tornaram-se incontroversos [principio do 

ônus da impugnação especifica], nos termos do que dispõe o art. 341 do 

CPC, dispensando-se, pois, prova de sua ocorrência.

Portanto, considerando que o juízo de subsunção dos fatos à norma é 

atividade intelectiva que compete ao juiz, a hipótese é de julgamento 

antecipado do mérito do processo.

Em razão do exposto, determino que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão, nos termos do art. 12 do CPC.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045710 Nr: 44253-45.2015.811.0041

 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: PAMELA CASTILHO DE CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

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

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

RAFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela requerida, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, 

deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, às seguintes 

questões:1. O procedimento cirúrgico recomendado ao autor era 

enquadrado como urgência/emergência?2. O procedimento poderia se 

realizar em outro local dentre os credenciados pela requerida?INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos 

complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, com a 

informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente.Considerando que a prova técnica foi postulada pela requerida, 

a remuneração do perito caberá a ela, consoante dispõe o art. 95 do 

Código de Processo Civil.Intime-se perito nomeado, por meio eletrônico, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários 

fixados pelo Juízo, bem como em receber 50 % (cinquenta por cento) 

deles ao final da demanda, consignando que o silêncio será presumido 

como aceitação, devendo, em caso positivo, agendar data para a perícia, 

com antecedência mínima de 30 dias.Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito.Não havendo escusa, INTIME-SE 

a parte requerida para que providencie o depósito judicial do montante 

correspondente dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias.Efetivado o 

depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para liberação dos 

valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito para que indique data e horário 

para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, 

nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034561 Nr: 38921-97.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA CASTILHO DE CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:MT 3473-A

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

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

 Vistos,

Forme-se o 2º volume, a partir da pág. 200.

No mais, aguarde-se o término da fase probatória no processo principal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810569 Nr: 17061-11.2013.811.0041

 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: ABENGOA CONCESSÕES BRASIL HOLDING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos,

Compulsando os autos para decisão saneadora, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento, por não existir necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, “a prova tem por objeto demonstrar a veracidade de alegações 

sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes” (CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2017).

 In casu, a produção da prova pericial requerida pela embargada 

mostra-se irrelevante, pois o seu objeto seria analisar as notas fiscais 

relacionadas às obras com vistas a aferir o fator gerador do ISS, bem 

como a sua correção e legalidade. Ocorre que o mérito do processo 

liga-se à obrigação contratual da embargada em adimplir as obrigações 

tributárias, regularmente constituídas, decorrentes do contrato celebrado 

com ATE III Transmissora de Energia S/A (ATE).

 Dessa forma, acaso reconhecida à obrigação contratual, com o seu 

adimplemento, subrrogar-se-á a embargante nos direitos da autora, 

podendo, se for o caso, pleitear a anulabilidade dos lançamentos 

tributários em face do seu titular.

Contudo, não cabe tal discussão no âmbito deste processo.

Em razão do exposto, determino que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão, nos termos do art. 12 do CPC.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116785 Nr: 17353-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIANY DE SOUZA BARBOSA TELES, JOSE BENICIO 

TELES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, ISA KEILA DO 

AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, NORMA SUELLI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6524B, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES 

- OAB:15.244-MT

 Vistos.

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 
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mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

No que tange ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo 

está em ordem. Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. As 

partes são capazes e estão representadas e não há prejudiciais de mérito 

a serem analisadas.

Com efeito, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital Santa 

Helena, tendo em vista que o parto ocorreu no nosocômio, havendo, 

portanto, responsabilidade solidaria e objetiva quanto a este.

Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Isa Keila 

do Amaral Vieira, porquanto os autores apontam na inicial a pratica de 

conduta negligente em relação a mesma.

No tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], procedo a sua 

inversão em relação ao nosocômio, por se tratar de relação de consumo. 

Já em relação a médica-requerida, procedo a inversão, em atenção à 

distribuição dinâmica do ônus probandi, competindo-lhe provar que não 

agiu com culpa.

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II e IV], 

registro que a atividade probatória deverá recair sobre o seguinte ponto 

controvertido: falha na prestação dos serviços por parte da primeira 

requerida e culpa da segunda requerida.

Anteriormente a abertura da fase probatória, determino a citação da 

litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A, no endereço indicado às 

fls. 189, para responder aos termos do processo, nos termos do art. 125, 

inciso II, do CPC.

 Int.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040741-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RESCHKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040741-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO 

RESCHKE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. W Vistos. Trata-se de 

Ação Revisional ajuizada por Ricardo Reschke em desfavor de Banco 

Bradesco S/A. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte 

autora almeja a revisão de contrato bancário de cartão de crédito. Ocorre 

que a competência para processar e julgar demandas que envolvem 

matéria referente a contratos bancários é da Vara Especializada de Direito 

Bancário, conforme dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura, in verbis: “I - as Varas Cíveis 4ª, 

8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente 

ação busca a revisão de valores oriundos do contrato acima referido, 

compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar o 

feito. Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO 

da competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022736-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO(A))

ROSANA MARTINS RODRIGUES OAB - 011.304.301-54 

(REPRESENTANTE)

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069/O-A 

(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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 26 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 26 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016913-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USLAINE BATISTA ARRUDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 26 / 11/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038854-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para informar se concorda com o valor depositado, bem 

como para indicar os dados bancários completos para expedição de 

alvará. Cuiabá - MT, 26/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038631-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABELIO BORGES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038631-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: ABELIO BORGES DA 

COSTA Vistos etc. Esgotadas as diligências pela parte autora, mostra-se 

possível a pesquisa pelo sistema BACENJUD e INFOJUD com o intuito de 

localizar o paradeiro do requerido ABELIO BORGES DA COSTA. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. BUSCA DE ENDEREÇO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL. A obtenção 

do endereço da parte executada é providência que cabe ao credor, 

podendo ser realizada através de pesquisa ou requisição judicial quando 

esgotadas as medidas ao alcance da parte. Configuração da situação, 

com inúmeras diligências em entes públicos e privados pelo agravante, 

sem sucesso na localização. É caso de pesquisa judicial de dados no 

sistema BACENJUD e no TRE, pois a eles não tem acesso o Estado. 

Descabida a pretensão no que concerne ao SIEL - Sistema de 

Informações Eleitorais, pois é apenas um complemento interno do cadastro 

eleitoral, no qual constam os incidentes, como condenações, não havendo 

nele endereços. Decisão monocrática. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70061605481, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir 

Porto da Rocha Filho, Julgado em 15/09/2014) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - 

INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇOS DAS PARTES - POSSIBILIDADE. É 

possível a expedição de ofícios às instituições públicas, como a Receita 

Federal e o Tribunal Regional Federal, com a finalidade de obter 

informação sobre o endereço das partes, se já esgotadas as tentativas 

usuais de localização, eis que referida informação somente é prestada ao 

Juiz requisitante e não implica quebra de sigilo, pois não se trata de 

informação confidencial”. (TJ-MG - AI: 10702130614739001 MG , Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2014) Com efeito, infrutíferas 

as tentativas de localização da parte requerida, possível a realização de 

pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o pedido de pesquisa de 

possíveis endereços do requerido ABELIO BORGES DA COSTA, pessoa 

física, CPF nº 861.901.301-78 via BACENJUD e INFOJUD. Com a 

informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036660-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORCK DE SOUZA (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (RÉU)

VITORINA BORCK DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes apeladas (requerente e requerida) para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27/11/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021916-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023404-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHYOVANA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023472-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRAGA DE ALMEIDA PEREIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021092-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. Cuiabá, 27/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036637-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR LEMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036637-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEVAIR LEMES DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h56min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012586-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031908-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DINIZ 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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031131-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY SOBRINHO FERREIRA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27/11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003745-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GASPAR SILVA RIBEIRO (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026855-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAS GRACAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 /11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038617-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CRISTIANO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá,27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038422-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA LUZIA LOPES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente ) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031351-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente / requerida) para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011568-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010694-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON MAGALHAES SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 27/11/201 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020260-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROMEU MASSON (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá, 27 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015450-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JUREMA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. bem 

como, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal Cuiabá - MT, / /201 . Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151253 Nr: 5589-28.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARAGÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:9093/MS

 Certifico e dou fé intimando a parte exequente para que seja feita a 

retirada no balcão da secretaria os documentos de desentranhamento de 

fls. 242/325 para a devida distribuição por dependência ao presente feito, 

conforme decisão fls. 326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128677 Nr: 22483-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para informar se 

concorda com o valor depositado, bem como para indicar os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739784 Nr: 36461-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTOSÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LÚCIA M. P. CARDOSO 

DE MELLO - OAB:100.930/SP

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente/ 

exequente) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

tempestivo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037666 Nr: 40403-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO MACIEL DE MORAES

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

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT, LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar nos autos planilha com o 

valor atualizado do débito, visando possibilitar a expedição da certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869006 Nr: 8783-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Em atenção as fls.392, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

apresentar uma nova Mídia/CD.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745023 Nr: 42131-98.2011.811.0041

 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: MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:21242/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA, Cpf: 

59108860700, Rg: 02163723-6, Filiação: José Correa de Almeida e Alzira 

Garcia de Almeida, data de nascimento: 27/07/1937, brasileiro(a), natural 

de Rio de Janeiro-RJ, viuvo(a), pensionista. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA REQUERIDA LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Reparação por danos morais c/c 

obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela de mérito.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Analisando a exordial, constata-se que a 

requerida LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA não foi citada até o presente 

momento, pois conforme correspondência devolvida e certidão negativa 

do senhor oficial de justiça.Procedeu-se a intimação da parte autora para 

manifestação acerca da diligência negativa, e esta manifestando às fl. 

134, requereu a citação por edital da requerida.O artigo 257, I do CPC 

exige, para deferimento da citação por edital, que o autor afirme, ou o 

oficial de justiça certifique, ser o réu desconhecido ou incerto, ou, ainda 

que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível.“Art. 256. Far-se-á a citação por edital:II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;Art. 257. São requisitos 

da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial 

informando a presença das circunstâncias autorizadoras;” No caso em 

tela, os autos foram distribuídos em 24/11/2011, e até a presente data não 

se obteve êxito na citação da parte demandada.Dessa forma, restando 

inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos os requisitos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de fl. 134, e 

determino a citação por edital da(s) requerida(s) LINDINALVA DE ALMEIDA 

PIMENTA.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada 

se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para 

funcionar nestes autos como curador especial das requeridas, com fulcro 

no artigo 72, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador 

especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestação.Cumpra-se.Intime-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345849 Nr: 15950-65.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEI BORGES ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, MARISTELA APARECIDA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

19027, PAULO PEREIRA LISBOA - OAB:20.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035379 Nr: 39296-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA RITA MELO PAULA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 
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os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031480 Nr: 37495-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LOURENÇO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O, NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - 

OAB:25070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 12387-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Martins Filho, Soraia Ibrahim Ali Martins, 

LUZIA MARIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7.792/MT

 Considerando 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: EVERALDO DOS SANTOS DUARTE

Data da Carga: 09/11/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 184460 Nr: 31966-36.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A, LUDOVICO ANTONIO MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO ORLANDO PADULA, 

MARIA MAFALDA APARECIDA PÁDUA, ANGELA MARIA PADULA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome do espólio.Por se tratar de informação sigilosa, a mesma não 

será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a credora terá 

vistas de tais documentos.Mantenha-se o feito concluso em gabinete para 

a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos executados torne 

infrutíferas intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 329066 Nr: 1474-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN REJANE SIMÕES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDETE SOUSA DOURADO, CLODOALDO 

ALVES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria Judicial quanto a intimação dos executados da 

penhora via Bacenjud de fls. 331/333, após volvam os autos conclusos 

para análise do pedido de expedição de alvará.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação deferida através dos Sistemas Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 405395 Nr: 36952-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA, BENEDITO 

BORRALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 217924 Nr: 26596-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SEMARCO AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO TADEU 

HAENDCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PAULO TADEU 

HAENDCHEN - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Laranjeira - 

OAB:15.661

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada .Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 885841 Nr: 20418-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOODMAKER BRASIL EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA - ME, ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 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: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 11.740

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos.

 Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 299658 Nr: 13056-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

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

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício as ultimas 

declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E 

DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto no Capítulo II, 

Seção 16, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, 

informações sobre a existência de bens em nome da parte executada 

ADALBERTO APODACA, pessoa física, CPF nº 408.407.271-00, caso 

reste infrutífera as tentativas junto ao Bacenjud.Por se tratar de 

informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. O gestor 

certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos.Conforme 

determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a 

efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74274 Nr: 8491-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABOR IMPORT COM. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M.P.C. - CENTRO MÉDICO PATOLOGIA 

CLÍNICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238/MT, 

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - OAB:12866/MT, LAURO 

ALVES PEREIRA - OAB:15349, Osmar Schneider - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto no Capítulo II, Seção 16, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência 

de bens em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, 

a mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas INFOJUD.Caso as 

tentativas de localização de bens dos executados torne infrutíferas 

intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99346 Nr: 13969-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE R. MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A

 Vistos etc.
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No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via Bacenjud, 

determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente 

para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação deferida através dos Sistemas Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736652 Nr: 33091-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1104767 Nr: 12463-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILDO DE SÁ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada .Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 140999 Nr: 25424-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA - CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOITI UCHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - 

OAB:6480/MT, FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - OAB:5.022/MT, 

FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA - OAB:10.887, TAIS ALINE BOCCHI - 

OAB:11676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910925 Nr: 37438-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NOVA ALIANÇA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).
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Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 152561 Nr: 6708-24.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

MATERIAS HOSPITALAR LTDA, GERMANI PEREIRA DE MEDEIROS, 

MANOEL VILELA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. NILTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:4811, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB: 9.391-B/MS, Nadson Jenezerlau Silva Santod - OAB:203049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome dos sócios indicados.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 703080 Nr: 37702-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSELMA LIMA SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada .Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 298060 Nr: 12536-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MORENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALEXANDRE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804425 Nr: 10889-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE RODRIGUES MACHADO CANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 
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- OAB:905-A/MT

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 778981 Nr: 32412-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELAK INDUSTRIA COMÉRCIO DE SORVETES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

(BR/MG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO LOUZADA GONTIJO - 

OAB:99.878 MG, WILIAN PEDROSA DE CARVALHO - OAB:99879/MG

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713457 Nr: 5991-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 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:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 351723 Nr: 22364-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA ROSA MACIEL SANTOS, RODNEY DE OLIVEIRA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA G. M. PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO 

MENEZES GUIMARÃES NETO - OAB:12447, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT, THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT, VOLMIR CARLOS DEBONA 

JUNIOR - OAB:16.901/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para determinar que a parte ré se 

abstenha de turbar a posse dos autores sobre bem descrito no inicial, 

denominado “Capão da Gama”, com área de 3.800,00 m² (três mil e 

oitocentos metros quadrados), localizada no Bairro Cidade Alta, nesta 

Capital, sob pena de fixação de multa diária.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do 

CPC. Quantia essa que se mostra adequada diante da atuação dos 

procuradores no feito.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836091 Nr: 41146-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORISVALDO SANTOS ALMEIDA, JACINTA DA 

CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LEMOS MARTINS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 103 de 650



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Posto isso, em não obtido êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Renajud.

Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze).

Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Quanto ao pedido de penhora de imóvel, apresente o exequente a 

matrícula atualizada do bem, para posterior deliberação do juízo, tendo em 

vista que inclusive se encontra em condomínio.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 338675 Nr: 9317-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - OAB:17.731-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:142959

 .Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721950 Nr: 17471-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada .Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas INFOJUD.Caso as tentativas de localização de bens dos 

executados torne infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 11199-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA M. R. SANCHES DA SILVA, 

JOILDO SOARES DE ANDRADE, ROSEMERI CONSTANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA, para devo lução dos autos nº 

11199-50.1999.811.0041, Protocolo 75240, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104767 Nr: 12463-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILDO DE SÁ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 41 /2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721950 Nr: 17471-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 42/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217924 Nr: 26596-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEMARCO AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO TADEU 

HAENDCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PAULO TADEU 

HAENDCHEN - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Laranjeira - 

OAB:15.661

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 43/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736652 Nr: 33091-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 44/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208982 Nr: 19714-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO PAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

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

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/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: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga: 26/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156200 Nr: 9417-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO AGOSTINHO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 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: 26/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703986 Nr: 38652-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI XAVIER DA SILVA, INES SALETE 

SGUAREZI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ÁVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442-B, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA 

MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/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: DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS

Data da Carga: 26/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713457 Nr: 5991-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 46/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338675 Nr: 9317-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - OAB:17.731-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:142959

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 45/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098578 Nr: 9965-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANA DA SILVA DE ALMEIDA LINO, 

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO LIMA 

PINTO E SILVA - OAB:10.205/MT

 Diligência do oficial de justiça:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 105 de 650



2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 871668 Nr: 10818-17.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRCE VALERIO DE ABREU PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TUCUNARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:3546-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do processo nº 

676-91.2012.811.0018 (43565) – Juízo da 1ª Vara Da Comarca De Juara - 

MT, com a finalidade de inquirição da testemunha Sr. Oscar Martins 

Bezerra.

Às fls. 98 foi designada audiência na data indicada pela própria 

testemunha (fl. 97), contudo, aportou aos autos petição do depoente, 

informando que na presente data estará exercendo suas obrigações 

como parlamentar, pugnando pelo adiamento do ato.

Inobstante a justificativa apresenta, verifica-se que a presente missiva foi 

distribuída nos idos de 2014 e até a presente data não obteve êxito o seu 

cumprimento, apesar das inúmeras tentativas, onde, na primeira 

oportunidade, embora devidamente intimado (fl. 53), o depoente deixou de 

comparecer e não justificou a ausência (fl.54), nas outras duas, a própria 

testemunha indicou a data para realização do ato e requereu 

posteriormente o seu adiamento (fls. 86, 94, 97 e 101).

Assim sendo, diante das reiteradas tentativas inexistosas de cumprimento, 

ante os obstáculos criados pela testemunha, determino a devolução da 

presente carta precatória ao juízo de origem, a fim de apurar nos órgãos 

responsáveis a conduta praticada pelo depoente, gravando as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 382661 Nr: 19320-18.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LEITE, MARCELO DE SOUZA BARROS, 

MARCOS SOUZA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILD ANTÔNIA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Vistos etc.

Diante de informação no Sistema Apolo da existência de documentos para 

serem juntados ao presente feito, determino o retorno dos autos a 

Secretaria para juntada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 424977 Nr: 8635-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA BORGES DE MOURA, PEDRO DE 

OLIVEIRA LUZ, VALDEMIR SCALZITTI, PETRONILA ALTHAIR F. NEVES, 

ROBERTO HIROYUKI KATAYAMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 HOMOLOGO o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial às fls. 

664/666-verso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação formulada pelo 

executado, razão pela qual reconheço o excesso da execução, e 

determino a restituição à parte executada do montante de R$ 155.201,42 

com seus acréscimos legais (cujo poder de compra é preservado pela 

correção promovida pela instituição financeira depositária).Diante da 

penhora no rosto dos autos de fls. 701, disponibilize-se a Quinta Vara 

Cível, mediante vinculação aos autos n. 21752-78.2007.811.0041, a cota 

parte pertencente a executada Nilma Maria Borges de Moura, no montante 

encontrado pela Contadoria de R$ 1.912,48.Por fim, determino o 

levantamento do valor remanescente depositado em favor das partes 

exequentes, também com os acréscimos legais, mediante a expedição de 

alvará, na forma estabelecida pela CNGC.Cientifique-se pessoalmente o 

vencedor, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina a CNGC.Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, 

com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de 

estilo e formalidades legais.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 793553 Nr: 47685-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA SILVA BIELISKI, KEILA DA SILVA BIELISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 291/301.

Verifica-se que não houve a intimação da parte devedora para 

cumprimento espontâneo do julgado.

Assim, determino a intimação da parte devedora para que proceda com a 

DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA do imóvel localizado na Rua Barão de 

Melgaço, 1085, Porto, Cuiabá-MT, no prazo de 15 dias, em razão da 

sentença proferida nos autos.

 Não havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se 

o expeça-se o mandado de despejo, que deverá ser cumprido com toda a 

cautela necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, e 

reforço policial, se necessário, cabendo aos executores da Ordem Judicial 

todo o cuidado que se pode exigir nestas situações evitando-se, tanto 

quanto possível, o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço Policial, 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.

Determino ainda a intimação da parte devedora, (nos termos do artigo 513, 

§2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 793733 Nr: 65-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

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

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

238/240 em razão dos honorários sucumbenciais.

Retifique-se a capa dos autos.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 436725 Nr: 14974-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DILIO, ANA ADELAIDE GEALIPI DILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389

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

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

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

497/499, em razão dos honorários sucumbenciais.

Retifique-se a capa dos autos.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1115437 Nr: 16811-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MARQUES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que os autos saíram em carga ao advogado em 15/03/2018.

 Mesmo intimado para devolução do feito, em abril de 2018 e em outras 

oportunidades, o feito foi devolvido apenas em agosto de 2018, ou seja, 

passado mais de 05 (cinco) meses com o advogado.

Por tudo, DECLARO a perda do direito de vista dos autos pelo Advogado 

RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS, por ter retido indevidamente os autos.

Certifique-se na capa dos autos.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 939503 Nr: 54329-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MARTINI SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA JIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a intimação para cumprimento de sentença por edital, 

conforme requerido pela exequente às fls 115 e já autorizado às fls. 109.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1224983 Nr: 13133-13.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA, CLÓVIS CESAR COSTA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LIMA FERNANDES, LEONARDO 

MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yaná Christina Eubanck Gomes 

- OAB:5.495, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o petitório da autora de fls. 55/56, nota-se que apenas o 

primeiro requerido foi citado, sendo que o Aviso de Recebimento de fls. 

39, sofreu devolução posterior, conforme correspondência devolvida de 

fls. 43.

Posto isso, intime-se a autora para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835818 Nr: 40888-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAINE REPRESENTAÇÕES LTDA, AÉCIO NAZARENO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conceda-se vista a exequente para que formule o pedido nos termos do 

artigo 524 do CPC, conforme petitório de fls. 100/101.

Em nada sendo requerido, retorne-se os autos ao arquivo.

intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098578 Nr: 9965-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANA DA SILVA DE ALMEIDA LINO, 

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA

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

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO LIMA 

PINTO E SILVA - OAB:10.205/MT

 Vistos etc.

Considerando a penhora via Renajud do veículo Placa OBE 7791, Defiro o 

pedido de fls. 96/97, expeça-se o mandado de avaliação.

Intime-se a exequente a fim de que indique a localização do bem para 

confecção do mandado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 13705-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 
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LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT

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

OAB:6743, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, LUIZ 

CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 624/633.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 106686 Nr: 569-03.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA MULLER DE SOUZA, AMANDA MULLER5 

COELHO DE SOUZA, V.L.B.S e A B.C.S. repr por SHIRLEI LAURET BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO - 

OAB:4.071/MT, EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - OAB:10588, Felix 

Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos em razão da comunicação do cartório de fls. 

284/287, por meio do qual noticia que o imóvel não pertence ao executado.

Em que pese a comunicação do CRI, verifica-se que por meio do decisório 

de fls. 257/259, foi reconhecido por este juízo que não há distinção entre o 

patrimonio da empresa individual e seu proprietário, respondendo assim a 

pessoa física com o seu patrimínio.

Posto isso, inclua-se VITAL SILVA DE OLIVEIRA no polo passivo da lide.

No mais, cumpra-se integralmente o decisório de fls. 280/280-verso, e 

intime-se a parte exequente para providenciar a respectiva averbação no 

ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresentar o cálculo 

atualizado do débito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825663 Nr: 31638-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL OURIVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR DIREÇÕES HIDRÁULICAS

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

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório do exequente de fls. 

131, por meio do qual requer a remessa ds autos a Contadoria Judicial em 

razão do valor ter sido pago sem correção ou atualização.

Em que pese o pedido da parte, razão não lhe assiste, uma vez que o 

valor bloqueado foi liberado integralmente em seu favor.

Sabe-se que a atualização do valor bloqueado se dá apenas após o 

comando/transferência para conta única, onde a partir daí o poder de 

compra é preservado pela correção promovida pela instituição financeira 

depositária.

No mais, não há saldo remanescente em conta única, tendo sido a quantia 

bloqueada liberada integralmente em favor do exequente.

Posto isso, INDEFIRO o pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713252 Nr: 5873-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANDRE DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petido da exequente de fls. 162/164 e determino a intimação da 

parte devedora por edital. com prazo de 30 dias. nos termos do artigo 513, 

§2º do CPC, para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC.

Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte requerente para impugnação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109587 Nr: 14512-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CALAZANS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA TIBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o 

exequente não logrou êxito na intimação do executado para o cumprimento 

espontâneo.

Denota-se dos autos que o executado foi citado na fase cognitiva e não 

constituiu advogado, e doravante não foi mais localizado, conforme se 

extrai da certidão negativa do oficial de justiça, colacionadas aos autos de 

fls. 89.

Com o advento da nova Lei Processual, o artigo 513, prevê as regras para 

a intimação na fase de cumprimento de sentença, e traz em parágrafo 3º a 

seguinte previsão:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

(...)

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação 

quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Face ao exposto, considerando que a executada mudou de endereço sem 

comunicar previamente a este juízo, REPUTO SUPRIDA A SUA INTIMAÇÃO 

para o cumprimento espontâneo.

Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte exequente a fim de que 

colacione aos autos planilha atualizada do débito, acrescida da multa de 

10% e honorários de 10% que fixo para a fase processual, bem como 

para que requeira o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086862 Nr: 4658-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO SEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOCATELLI, MERI TAEKO NAKATANI 

LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE SOUZA BORGES 

- OAB:OAB/PR 65417

 Vistos etc.

A autora interpôs embargos de declaração em face da sentença, uma vez 

que deixou de condenar os requeridos nos honorários sucumbenciais.

Por tais razões, requer o acolhimento dos presentes Embargos de 

Declaração, para sanar as questões apontadas.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Registro, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem 

recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado 

somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou 

contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, efetivamente, há omissão na decisão atacada, 

considerando que, julgado procedente o pedido inicial, não houve 

condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono do ora embargante.

Assim, considerando-se o trabalho realizado, observados os parâmetros 

estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, fixo a verba honorária em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO, tão 

somente para fixar os honorários advocatícios em prol do embargante em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

No mais, mantenho a decisão como lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1104290 Nr: 12269-09.2016.811.0041

 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: ESPOLIO DE ADILSON FURTADO, FLF, TELMA 

LOURENÇO FURTADO, LLF, SELMA LOURENÇO DA SILVA FURTADO, 

ALESSANDRA LOURENÇO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MENDES GONTIJO, THIAGO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724, GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JULIANA FRANÇA MORAIS - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730404 Nr: 26458-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TED, TDG, AMARÍLIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO GASERINI, PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 556/595.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 480140 Nr: 4285-77.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente.Anote-se, inclusive na distribuição, 

intimando-se as partes.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 386961 Nr: 23051-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado em razão dos 

honorários sucumbenciais às fls. 291/294.

Retifique-se os polos da demanda.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 
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sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790740 Nr: 44791-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PORTOLESE JUNIOR

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

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, PAULO DANIEL CICOLIN - OAB:312408

 Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.Cientifique-se a Defensoria Pública.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035105 Nr: 39144-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OC TECH ANTENAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 

ME, LUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora na conta da sócia, tendo em vista que não 

figura como parte do processo, bem como pelo fato da exequente não 

demonstrar sequer a natureza jurídica da sociedade empresária, por meio 

do contrato social, consubstanciado no incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica imposto pelo novo CPC.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 44957 Nr: 12098-77.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSERJUP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE ARAÚJO DOS SANTOS, 

GUTTEMBERG HENRIQUES DE MIRANDA, MÔNICA DE ARRUDA MORAES, 

CÉLIA MARIA BRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A. G. QUEIROZ - 

OAB:DEFENSOR-MT, EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JÚNIOR - 

OAB:6.820/MT, JULIO KIRZNER DORFMAN - OAB:4940-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 728105 Nr: 24015-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT'ANA DA SILVA 

FREIRE, LEILA BARROS DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8942

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 785424 Nr: 39271-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662/SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789735 Nr: 43761-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DAYANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:9827

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795289 Nr: 1621-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISBERTO MARIANO NEGRÃO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT

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

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

OAB:7.627-A MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847409 Nr: 50920-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. FERNANDES BALDUINO 

- OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 884536 Nr: 19543-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907790 Nr: 35431-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN KAPONNE STOCCO ROMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9976, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1010248 Nr: 27681-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034277 Nr: 38761-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUYAN SILVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARAPEBA ELIAS - 

OAB:20.995-0, João Paulo dos Santos Variani - OAB:20908/O

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

OAB:3.213/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076711 Nr: 58402-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO CINTRA SOARES ME, MARIA 

DA CONCEIÇÃO CINTRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. LEONEL PEDROSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubirajara de Siqueira filho - 

OAB:

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1089097 Nr: 5762-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, 

JANAINA RUSSO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135070 Nr: 25113-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIO CORREA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1155842 Nr: 34270-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS GUIMARÃES E SILVA, LUDIENNE 

GOMES ALVES HORACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORAÇÃO ORIENT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:32520, RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - OAB:34.945/GO

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68166 Nr: 4937-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erni Barcelos Ficagna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, CONSTRUMAT 

CIVELETRO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Verifica-se que os honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00 (fase de 

conhecimento) foram de fato acordado pelas parte e adimplidos conforme 

sentença homologatória trasladada aos autos de fls. 848/858.

Nota-se que embora toda tramitação da fase de cumprimento de sentença, 

não foram fixados honorários da presente fase processual.

O advogado Jairo da Luz Silva atuou na fase de cumprimento de sentença 

até a renuncia do mandado em 20/05/2016, fls 892, tendo sido constituido 

o advogado Márcio Rahal Costa.

De fato não foi arbitrado em favor dos advogados honorários para 

presente fase processual, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 85 

do CPC.

Posto isso, a teor da quantia fixada na fase cognitiva (R$ 3.000,00), fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os honorários em favor dos patronos 

acima indicados, e considerando a atuação de cada um, estabeleço a 

proporção de 80% e favor do Dr Jairo da Luz Silva e 20% em favor do Dr. 

Márcio Rahal Costa.

Posto isso, determino a intimação da parte devedora AGUILERA, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10%, sobre o valor do 

débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Quanto a obrigação de fazer, a executada demonstra a efetivação de boa 

parte das obras (fls. 947/950-verso), destarte, cientifique-se a exequente 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias

Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758953 Nr: 11223-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO LOPES OKOJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, HEITOR FARO DE CASTRO - 

OAB:191667-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Assim, determino a intimação do exequente, a fim de que atualize o 

cálculo do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 

23/02/2017.Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de 

certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação 

do crédito no quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação 

judicial.Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo.Expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007016-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA DAS NEVES GOUVEIA (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))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007016-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENILDA DAS NEVES GOUVEIA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RENILDA 

DAS NEVES GOUVEIA move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 29.09.2016, 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 112 de 650



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. 

SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - 

CARENCIA DA AÇÃO – 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 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. 

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. 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: 5472249 encontra-se perfeitamente legível. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. 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 29.09.2016, 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 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

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 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 ESQUERDO: *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 o valor integral devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), e que foi realizado pagamento pela 

via administrativa em valor idêntico (Id: 5472253), não há qualquer quantia 

remanescente a ser recebida pela parte autora. Diante do exposto, tendo 

a parte autora recebido o valor integral da indenização 

administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Considerando que 

a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a favor da demandada, na 

forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002390-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (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))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002390-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: IONICE GOMES DIAS CASTILHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que IONICE 

GOMES DIAS CASTILHO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 04.11.2016, 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. 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 
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de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 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. 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 
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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 15.02.2016, 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 e 

50% de lesão neurológica. 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 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 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, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo 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: LESÃO NEUROLÓGICA: 

*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 8.437,50 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$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.11.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 
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contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002796-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL AUGUSTO ALMEIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002796-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAXSUEL AUGUSTO ALMEIDA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAXSUEL 

AUGUSTO ALMEIDA SANTANA, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 22.10.2017, 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 ORIENTAÇÃO STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. 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 
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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 22.10.2017, 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 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 

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 (22.10.2017) 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. 
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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

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024564-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR (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)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015688-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (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))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017204-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013956-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018572-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA DOS REIS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024173-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CHRISTIAN BASTOS CAMPOS (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:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021588-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA SOARES CASSIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FACHINELLO CORDEIRO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOMINGOS FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003610-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030747-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002513-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO TORRES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032328-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES GOMES (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:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032328-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO ALVES GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. FERNANDO ALVES GOMES, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 04/11/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor mensurado pela 

perícia médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, o valor pago em sede administrativa, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 
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PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

FERNANDO ALVES GOMES apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna cervical de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do 

segmento da coluna cervical, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 10% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 10% desse 

valor, ou seja, R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento 

administrativo no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), como consta ID 10482470, logo recebeu aquém 

do valor a que faz jus. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT 

promovida por Fernando Alves Gomes em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no 

artigo 85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando 

que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. D. S. (AUTOR(A))

VIVIANE COUTINHO CURVO 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))

 

Certifico que, nos termos do artigo 611 da CNGC deste Tribunal, o qual 

prescreve que a Vara certificará o trânsito em julgado do feito físico e, 

inexistindo o pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, 

lançará o andamento de arquivamento com remessa à Central de 

Arrecadação, estes autos permanecerão arquivados provisoriamente 

nesta Escrivania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. D. S. (AUTOR(A))

VIVIANE COUTINHO CURVO 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 do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009800-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010876-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012004-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. (AUTOR(A))

JORDELINA DIAS 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))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020423-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEAL 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 do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON COUTO RIBEIRO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028121-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016750-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024817-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

T. V. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008519-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EUDES SANTANA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009729-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR VITALINO ALVES (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))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032196-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM (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))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034719-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CLAUDIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010081-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004154-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA DA SILVA GONZAGA (AUTOR(A))

CLEOVANES ALEX DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013255-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013255-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ANDERSON TIAGO NUNES 

SOARES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/10/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 123 de 650



SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo de leve intensidade 

avaliada em 25%; do pé esquerdo de residual intensidade avaliada em 

10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%; e 10% de invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 50%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos); b) 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015893-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BATISTA (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 Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031258-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVY CARLOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034837-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034837-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDERI FERREIRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. ALDERI FERREIRA LIMA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A ré devidamente citada, não apresentou contestação, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi juntado o termo de sessão 

de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte ré não contestou o pedido no prazo legal, assim 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil, o que gera a inexistência de 

fatos controversos a serem delimitados pelo juízo. O boletim de 

atendimento juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALDERI FERREIRA LIMA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006799-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VIEIRA 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 Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034375-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036640-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA NOIA GOMES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011521-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TIAGO MARTINS NOVAIS (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 o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408320 Nr: 353-85.2010.811.0041

 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: JOSE DA CRUZ ROCHA

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

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

OAB:8.575/MT, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212488 Nr: 1657-38.1981.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 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):

 Cod. Proc.: 79662 Nr: 5414-44.1998.811.0041

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE F FERREIRA

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

OAB:1.581-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 de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372871 Nr: 9324-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAINE MARIA DOS REIS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para indicar bens passíveis de penhora ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito e, se for o caso, 

apresentar o cálculo atualizado do montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63699 Nr: 2716-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRVALDO DOS SANTOS ALMEIDA, HERMÍNIO 

DE PAIVA CABRAL, PEDRO CÉSAR DE SOUZA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24.540-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANA LOURENÇO - 

OAB:23605

 Certifico que, tendo em vista a devolução da correspondência pelo motivo 

“mudou-se”, nos termos da Legislação vigente e do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 4201-08.1995.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZINE & IRMÃOS COMÉRCIO 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050767 Nr: 46814-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 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):

 Cod. Proc.: 129641 Nr: 16196-37.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG - INDUSTRIA DE MASSAS MATO GROSSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - 

OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/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 de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826902 Nr: 32802-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIR FERMIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA GRACIELE TELES DA 

SILVA - OAB:83070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 25801384120, Rg: 074.971. 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: Trata-se de Ação Monitória proposta por Jocir Fermiano 

de Oliveira, em desfavor de Luis Benedito Santana de Oliveira, inscrito no 

CPF/MF sob o número 258.013.841-20, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, sob a alegação de que o ora requerido lhe entregou o cheque 

número HW-000158, com endosso em branco, para fins de pagamento do 

frete realizado, sendo que o referido título foi devolvido pela instituição 

bancária por ausência de fundos. Objetiva o autor, em suma, o 

recebimento da importância a ele devida, acrescida dos encargos 

monetários legais.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o devedor por edital, 

como determinando à fl. 63.Defiro o pedido de penhora on-line (fl. 73) nas 

aplicações do executado, Luis Benedito Santana de Oliveira, 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 de R$ 4.026,91 (quatro mil vinte 

e seis reais e noventa e um centavos) cálculo fl. 74.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 Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.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 NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte 

devedora, por seu advogado, sobre os termos da constrição, 

oportunizando-a, assim, a requer aquilo que entender de direito.Em caso 

negativo, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de cinco 

dias.Intime-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806460 Nr: 12939-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO CLEMENENTE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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):

 Cod. Proc.: 443799 Nr: 19234-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIÇÕES 2008 FELIX MARQUES DA SILVA 

VEREADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, se manifestar quanto 

à defesa apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834820 Nr: 40098-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CARMO DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781456 Nr: 35056-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 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, em atenção ao artigo 1.219 da 

CNGC deste Tribunal, retirar o edital expedido, para fins de publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095519 Nr: 8626-43.2016.811.0041

 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: APARECIDO TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17.687, JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - 

OAB:19462, MARCELO AUGUSTO MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 

18555

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095940 Nr: 8798-82.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLANSWAGZAN DO CARMO PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:20.530, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162/MT

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129641 Nr: 16196-37.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG - INDUSTRIA DE MASSAS MATO GROSSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - 

OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IMG - INDUSTRIA DE MASSAS MATO 

GROSSO S/A, CNPJ: 02079409000170. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da parte requerida, na pessoa de seu representante 

legal, quanto à penhora que recaiu sobre seus bens, nos termos do Auto 

de Penhora e Depósito encartado às fls. 51/52 destes autos.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo 

proposta por PRENORTE Indústria de Artefatos de Cimento Ltda., naquele 

ato representada legalmente por Rodolfo José Lanza, em desfavor de IMG 

Indústria de Massas Mato Grosso S/A, representada por Álvaro da Costa 

e Silva, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais referentes 

ao pagamento pelos serviços de construção civil prestados pela parte 

exequente. Objetiva, em suma, a parte autora, a condenação da parte 

requerida na obrigação de pagar a quantia devida, com suas atualizações 

monetárias.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Diante da certidão de fl. 158, 

proceda-se a pesquisa no Infojud acerca do endereço da devedora. Caso 

encontrado o mesmo endereço, proceda-se a intimação da executada, 

acerca da penhora de fl. 52, por edital, com prazo de vinte dias. Defiro o 

pedido de fls. 160/162, assim, expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375066 Nr: 11439-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTAL DA GRAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT, FLÁVIO NOGUEIRA CAVALCANTI - OAB:7168

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115936 Nr: 17000-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H J TECELAGEM LTDA ME, CARLOS 

AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H J TECELAGEM LTDA ME, CNPJ: 

18459689000182 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 05592702167, Rg: 28028730, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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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: Trata-se de Ação Ordinária de Nulidade de Contrato 

Social c/c Danos Morais proposta por Elizeu Alves do Nascimento em 

desfavor de H. J. Tecelagem Ltda. ME., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o número 18.459.689/0001-82, e Carlos Augusto da 

Silva, portador do RG número 2802873-0, inscrito no CPF/MF sob o número 

055.927.021-67, ambos em lugar incerto e não sabido, em razão de ter 

sido criada em seu nome, sem seu consentimento, a empresa ora 

requerida, da qual também é sócio o Sr. Carlos Augusto da Silva, fato este 

que o requerente tomou conhecimento somente quando teve bloqueado o 

percebimento do benefício Seguro Desemprego.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante da certidão de fl. 82, que resultou 

infrutífera a citação dos requeridos, cite-os como determinando à fl. 76, 

por edital.No mais, considerando manifestação do autor de fl. 84 substituo 

o curador especial nomeado à fl. 76, por um dos membros do UNIJURIS – 

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá- UNIC PANTANAL, 

com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 3.300- 

Jardim Aclimação, Cuiabá - MT.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, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370266 Nr: 6809-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPEDESA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA

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

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

 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):

 Cod. Proc.: 787627 Nr: 41531-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO ALVARENGA NAYA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 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, em atenção ao artigo 1.219 da 

CNGC deste Tribunal, retirar o edital expedido, para fins de publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311830 Nr: 18291-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADNILSON ROGÉRIO LEMANSKI

 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:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, em atenção ao artigo 1.219 da 

CNGC deste Tribunal, retirar o edital expedido, para fins de publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116402 Nr: 17216-09.2016.811.0041

 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: ADAILTON MARIANO DOS SANTOS

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

Responsável pela emissão e gerenciamento da apólice n. 05.31.14105040 

- Corretora SOMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 10 dias, apresentar as razões 

finais escritas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815566 Nr: 22009-93.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luis Oliveira de 

Figueiredo - OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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):

 Cod. Proc.: 746637 Nr: 43854-55.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO VIEGAS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - 

OAB:MT - 14515

 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):

 Cod. Proc.: 833132 Nr: 38632-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA CAMPBELL PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FÁCIL 

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, JADSON DE SOUZA NOBRE - OAB:15308, 

LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 945155 Nr: 57457-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE MOURA AMARAL

 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:OAB/MS 5.871

 Código 945155

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 126/129. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor incontroverso depositado nos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, conforme calculo de fls. 

126/129.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388291 Nr: 24083-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. B. M., MARILZA BALBINO DE ALENCAR

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código - 388291

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.447. Expeça-se alvará em favor da exequente, para 

levantamento do valor depositado as fls.443/446.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 22 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764258 Nr: 16897-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO ELOY MOREIRA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, 

GLOBEX UTILIDADES S.A

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

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código - 764258

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.129. Expeça-se alvará em favor da exequente, para 

levantamento do valor depositado as fls.126/127.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 22 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 12385-40.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMBRAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EUCATUR - UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSP. E TURISMO LTDA, HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDIO HONÓRIO DOS SANTOS - 

OAB:2188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39549, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A, 

PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI 

- OAB:12249/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Codigo-58460

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.646. Expeça-se alvará em favor da exequente, para 

levantamento do valor bloqueado as fls.639/644.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 22 de novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 121916 Nr: 9873-16.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, JAQUELINE SANTOS DAMACENO - 

OAB:7065/MT, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - 

OAB:11269/O, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620-O, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/MT, TIAGO MARTINS SISTO - 

OAB:7.841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Código - 121916

 Vistos.

 Anote-se como postulado as fl.566. Defiro o pedido de suspensão pelo 

período de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, intime-se a advogado(a) 

para que se manifeste no processo, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias, devendo os autos aguardar no arquivo provisório.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 novembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142864 Nr: 28634-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO ALBERTO DE SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA, UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 
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GONÇALVES - OAB:12.009/MT, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - 

OAB:24.308/BA

 Código 1142864Visto.Octávio Alberto de Sant’Anna ajuizou Ação de 

Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de 

Urgência em desfavor de Aliança Administradora de Benefícios de Saúde 

S.A e Unimed Cuiabá, todos devidamente qualificados nos autos, alegando 

que é usuário do plano de saúde coletivo, firmado entre as rés, e em 

fevereiro/2016 foi notificado pela ré Aliança, sendo informado de que o 

contrato seria rescindido em 31/03/2016.Narra que desde abril/2016 está 

sem cobertura de plano de saúde e que vem tentando resolver a situação 

perante as requeridas, mas sem sucesso, estando desamparado no 

momento em que mais precisa, em razão da fragilidade de seu estado de 

saúde.Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja 

determinado às requeridas a incluírem o autor no plano que possuía, e que 

sejam emitidos os respectivos boletos para pagamento. No mérito, pleiteia 

a confirmação da liminar; a do encerramento da carteira e que não há 

como reativar o contrato apenas em relação ao autor; que apenas cumpriu 

o que foi decidido pela corré Unimed e notificou o autor acerca do 

cancelamento. No mérito reafirma que a solicitação do cancelamento partiu 

da corré Unimed, e que a rescisão foi comunicada ao autor, e em R$ 

2.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2º e § 8º c/c artigo 86, 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, 23 de novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59922 Nr: 6795-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINA ALMEIDA CAMPOS COSTA MARQUES, EMI KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR BONETT, CARLOS ALBERTO 

LANDOLFI BRANDÃO, ZENO ANTÔNIO ALBERT e sua esposa MARIA 

BEATRIZ HAEFFER ALBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JOAQUIM WELLEY MARTINS - OAB:3666-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO VICTOR 

TOSHIO ONO CARDOSO, para devolução dos autos nº 

6795-87.1998.811.0041, Protocolo 59922, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237547 Nr: 6565-64.2006.811.0041

 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: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FARINA JUNIOR -ME, ESCOLA DO 

FARINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA BUENO - 

OAB:9181-MT, ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - OAB:20380/MT, 

CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA 

PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATAIDE DO 

AMARAL JUNIOR, para devolução dos autos nº 6565-64.2006.811.0041, 

Protocolo 237547, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1212242 Nr: 9091-18.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR VITOR PEREIRA, CLEIDE CHAVES 

ROCHA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono feito fim de intimar 

a parte requerente para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca da 

devolução dos Avisos de Recebimento (AR) pelos motivos "mudou-se" e 

"não existe o nrº".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789233 Nr: 43233-24.2012.811.0041

 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: MIRELA NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A, UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 "(...) No mais, intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta 

do Renajud (fl. 269), no prazo de cinco (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164813 Nr: 14754-02.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOUVEIA

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

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerida 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.: 1138384 Nr: 26735-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GREYCE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, autorizada pela legislação 

vigente, em cumprimento ao Capítulo 2.10.1 da CNGC, remeto o presente 
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expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado atuante nestes autos, a devolver neste Juízo, no 

prazo de 24 horas, o processo epigrafado, sob pena de busca e 

apreensão, bem como, da aplicação das penalidades do artigo 196 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1212242 Nr: 9091-18.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR VITOR PEREIRA, CLEIDE CHAVES 

ROCHA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono feito fim de intimar 

a parte requerente para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca da 

devolução dos Avisos de Recebimento (AR) pelos motivos "mudou-se" e 

"não existe o nrº".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1138384 Nr: 26735-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GREYCE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016073-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BASSI SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BASSI SALDANHA OAB - MT10423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MARIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE 

BAIRROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016073-65.2016 Vistos Os executados se manifestam, através do Id 

15866605, concordando com o pedido do exequente de levantamento dos 

valores bloqueados no processo como pagamento do débito. Assim defiro 

o pedido de Id. 15157826, expeça-se alvará do valor bloqueado Id. 

14036152, inclusive com seus rendimentos, em favor do exequente. Após, 

arquive-se com as anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de novembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029336-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. DE BRITO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão da marcha 

processual, motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder a intimação 

da parte Requerente, para manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021151-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE 

SIMPLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REIS PINESSO (REQUERIDO)

ADEMIR PINESSO (REQUERIDO)

ANTONIA FLAZUETI PINESSO (REQUERIDO)

ELIAS ADALBERTO PINESSO (REQUERIDO)

EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (REQUERIDO)

ANA TONCIX (REQUERIDO)

ODETE PELISSON PINESSO (REQUERIDO)

IVANILDE ZENTI PINESSO (REQUERIDO)

PAULO REINALDO PINESSO (REQUERIDO)

MARIO GUIDO PINESSO (REQUERIDO)

NEUZA MONTEZORI PINESSO (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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001998-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA FRANCISCA ALVES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013827-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (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))

 

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: 1005209-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA OAB - 828.347.681-53 

(REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005209-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Nicolly 

Rodrigues Souza Silva representada por Luiz Augustu Souza Silva em 

desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. As partes formularam 

acordo conforme ID 14794317, requerendo a homologação do mesmo e 

também a sua extinção. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

as partes conforme ID 14794317, via do qual compuseram para colocar 

fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014267-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL INVEST SERVICOS FINANCEIROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Roberta Simone Servelo de Freitas OAB - PR49802 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO OAB - PR32698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO EUDOXIO BADOTTI (EXECUTADO)

BERNARDO EUDOXIO BADOTTI (EXECUTADO)

CARLOS EUDOXIO BADOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão da marchal 

processual, razão pela qual impulsiono o feito para proceder a intimação 

da parte requerente/exequente para, no prazo de cinco dias, pleitear o 

que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009017-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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 desentranhei os documentos estranhos aos autos, 

conforme determinado. Certifico, ainda, que o patrono da parte requerida 

não encontra-se cadastrado no sistema, motivo pelo qual procedi o seu 

cadastro. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte requerida, nos termos da determinação judicial retro. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007113-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA LEMES DE SOUZA OAB - 019.596.371-77 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007113-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Reclamação Cível ajuizada por Larissa Lemes da Silva 

representada por Kamila Aparecida Lemes de Souza Silva em desfavor de 

VRG Linhas Aéreas S/A. As partes formularam acordo conforme ID 

15490496, requerendo a homologação do mesmo e também a sua 

extinção. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 15490496, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado 

já dispôs sobre o tema. Havendo pagamento voluntário em juízo, 

expeça-se o competente alvará para levantamento. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030693-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MACHADO GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030693-48.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Danos Morais proposta por Joana Machado Gularte em face 

de Banco Pan S/A – Banco Panamericano. As partes formularam acordo 

conforme ID 15011159, requerendo a homologação do mesmo e também a 

sua extinção. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 15011159, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios uma vez que o acordo 

homologado já dispôs sobre o tema. Havendo pagamento voluntário em 

juízo, expeça-se o competente alvará para levantamento. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033247-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIEMME DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALUISIO PACETTI JUNIOR OAB - SP249527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. FARES ATACADO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033247-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por BIEMME do Brasil Ltda. em 

desfavor de M. F. Fares Atacado ME. As partes formularam acordo 

conforme ID 13217609 requerendo a suspensão do feito até o pagamento 

integral das parcelas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

13217609, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. Os autos 

ficarão suspensos até outubro de 2018, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento. Decorrido o 
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prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para decisão. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015966-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ENDRINGER FRIEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA OLIVEIRA DE FREITAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015966-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Com a finalidade de evitar a prolação de decisões 

conflitantes, associem-se os autos aos de nº 1035183-16.2017.811.0041. 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014561-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

ADELINO RAMAO DA SILVA (REQUERIDO)

JORGE FREDERICO CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014561-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada por Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais no Estado de Mato Grosso - SINDSEP em 

desfavor de Lourenço Santana da Silva, Adelino Ramão da Silva e Jorge 

Frederico Cardoso. A parte autora se manifestou no ID nº 13517447, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 13517447, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022836-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRENE FAUSTINO TEIXEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022836-82.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 5811631 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973689 Nr: 11067-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANI CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Jeani Cristina dos 

Santos Nascimento em desfavor de MRV Prime XIX Incorporações SPE 

Ltda..

Às fls. 70 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 79/80, apresentando impugnação 

ao cumprimento de sentença pelo excesso na execução, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 85/88.

O exequente manifestou-se às fls. 92 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e os cálculos 

apresentados pelo executado.

Defiro o pedido de fls. 92 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 85/88, devendo o valor de R$ 10.774,80 (dez mil setecentos e 

setenta e quatro reais e oitenta centavos) ser levantado por Ana Márcia 

Soares Modesto (CPF nº 697.173.111-53, Banco do Brasil, Agência 

4043-6, Conta Corrente nº 22018-3)

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978008 Nr: 13029-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

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

SILVA - OAB:8.184-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 da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

17/12/2018, às 10h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de outubro, 827, sala 8, galeria 24 

de outubro, bairro popular em Cuiabá MT fone 2127-8022, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1024384 Nr: 34036-40.2015.811.0041

 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: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CESAR ACCO MODENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA CRESTANA PEREIRA - 

OAB:13205-E, RUBENS MENDES MEDEIROS - OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 25/02/2019, às 08:00 horas, a 
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ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

No mais, cumpra-se integralmente conforme fls. 129.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149078 Nr: 31283-76.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CESAR ACCO MODENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT, PAULA CRESTANA PEREIRA - OAB:13205-E, 

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 147/150 e a ausência de tempo hábil para o 

cumprimento do ato, redesigno a audiência de instrução para o dia 

06/02/2019, às 16:30 horas.

Tendo em vista que a embargante informou que o embargado possui 

condições financeiras de se deslocar para comparecer na audiência 

designada e com a finalidade de evitar futuras nulidades, postergo a 

apreciação do pedido às fls. 147/150 e determino a intimação do 

embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito de 

suas condições econômicas para o comparecimento na audiência 

designada, requerendo que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997888 Nr: 22560-05.2015.811.0041

 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: S. L. ALMEIDA E SILVA ME, SANIRA LISYA ALMEIDA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, CRBS S/A CDD PORTO VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SOARES DE 

SOUSA - OAB:11530-A MT, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:14229, VICENTE 

DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE MENEZES 

CORIGLIANO - OAB:139495/SP, SIDNEI BENETI FILHO - OAB:147.283

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pelas partes às fls. 1075/1076 e 1079/1080 e 

determino a expedição de carta precatória e rogatória para a oitiva das 

testemunhas arroladas, mediante as observâncias e advertências legais.

Com o cumprimento e retorno das cartas precatórias, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para a designação de data para a 

realização de audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999270 Nr: 23136-95.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAHARA CRESTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAEL CESAR ACCO MODENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento das decisões proferidas nos autos apensos, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087078 Nr: 4772-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON HENRIQUE CAVALARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Considerando a inércia da parte requerida, conforme fls. 149, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1348982 Nr: 19480-28.2018.811.0041

 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: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1349451 Nr: 19591-12.2018.811.0041

 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: ERICK RODRIGUES MOREL, FRANCINA JUVENAL DE 

MATOS MOREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGÉLICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.036/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA 

ALVES - OAB:22.036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275366 Nr: 75-06.2018.811.0041

 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: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

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

OAB:14981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, acostando aos autos a 

procuração, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 865784 Nr: 6217-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 733265 Nr: 29498-55.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI SANTOS GOMES

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

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

OAB:9012-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033708 Nr: 38464-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI LUIZA DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974435 Nr: 11354-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BERNARDINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843, 

BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 105, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092714 Nr: 7373-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DOS SANTOS CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL/MATERIAL ajuizada por Clarice dos Santos Castro em face de Itaú 

Unibanco S/A. (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081399 Nr: 2255-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO DE FREITAS MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Dario de Freitas Matos 

em desfavor de Gonçalo de Tal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o imóvel em discussão 

não autos é situado no Loteamento denominado Jardim Novo Horizonte, 

Várzea Grande/MT.

Assim, considerando o lugar da situação do imóvel, declino da 

competência para o processamento e julgamento do feito e determino sua 

remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, com as 

baixas e comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996968 Nr: 22151-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS BARBOSA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A 

- GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3127 -A/MT

 Vistos, etc.
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Considerando que a autora informa não ter sido comunicada da realização 

da perícia, determino que a requerida efetue nova perícia no medidor da 

UC 20924888, no prazo de 15 (quinze) dias, informando a autora acerca 

da data para o ato.

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.: 999927 Nr: 23431-35.2015.811.0041

 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: MARINA DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RIBEIRO DE SOUZA, ESTER DE 

SOUZA LEITE ME, BANCO BMG S.A, DIANNI MENDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB/MG 78.069 - OAB:, Dr. Breiner 

Ricardo Diniz Resende Machado - OAB/MG 84.400 - OAB:, Dr. Diogo 

Ibrahim Campos - OAB/MT 13.296 - OAB:, RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547/MT

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização do requerido 

Ronaldo Ribeiro de Souza, defiro o pedido e determino a citação por edital, 

no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e advertências 

legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967495 Nr: 7990-14.2015.811.0041

 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: ROBERTO JESUS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIME GUSTAVO NYSTRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

existência de herdeiros do Espól io no processo nº 

44742-87.2012.811.0041 (cód. 790690), em trâmite perante a 9ª Vara 

Cível de Cuiabá/MT.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275326 Nr: 52-60.2018.811.0041

 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: JORGE JACKSON MARTINS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED PLANOS DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA 

SENA - OAB:17.790-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir integralmente a decisão às fls. 135, regularizando a 

representação processual, sob pena de extinção do feito.

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.: 974020 Nr: 11228-41.2015.811.0041

 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: SCALEZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE 

SENA - OAB:12.067

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

FILHO - OAB:3.150-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Revisão Contratual cumulada com Anulação e 

Nulidade de Cláusulas, Depósito Consignatório Incidental ajuizada por 

SCALEZ Comércio de Derivados de Petróleo em desfavor de Petrobrás 

Distribuidora S/A.

Ciente da decisão às fls. 220/224.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a comprovação do direito 

do autor, a responsabilidade do requerido e a ilegalidade na sua conduta, 

a abusividades das cláusulas contratuais e a possibilidade de aplicação 

de multa.

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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981832 Nr: 14947-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZÁRIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA APARECIDA PAULINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚBIA NARCISO FERREIRA 

SOUZA - OAB:6.247

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 268/270 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado, concedendo a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação a respeito dos 

documentos.

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.: 1003014 Nr: 24723-55.2015.811.0041

 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 DE LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, JESEANE CAVALCANTE PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos a cópia integral do processo nº 0021310-04.2008.811.0041, em 

trâmite perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, a fim de se 
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verificar a existência de conexão.

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.: 977137 Nr: 12679-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

EVANILDES DIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE ZANDONADI, FLAVIA 

MARQUES FERREIRA ZANDONADI, JANDIRA DOMINGUES ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:19462, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - 

OAB:18.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de alteração do polo ativo da demanda, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961575 Nr: 5490-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY DA SILVA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO YOUSSEF GHATTAS, LENIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Carolina Maria 

Guimarães de Sá Ribeiro Refatti - OAB/MT 30.667 - OAB:, LOUIS 

NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do interesse na produção de outras provas, 

requerendo que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984912 Nr: 16286-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14.443, PRISCILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8.798-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Alex Pereira Alves em 

desfavor de Anderson de Oliveira Gonçalves.

A parte requerida se manifestou às fls. 155, pugnando pela determinação 

de que o DETRAN/MT expeça o Certificado de Registro de Licenciamento 

de Veículo em seu nome, para que possa circular com o bem.

O processo apenso de nº 12274-94.2017.811.0041 – Ação de Produção 

Antecipada de Prova, ajuizada por Anderson de Oliveira Gonçalves em 

desfavor de Alex Pereira Alves – visa apurar a existência de fraude no 

processo de transferência do veículo pelo autor para o requerido.

Assim, observa-se a relação de prejudicialidade entre o processos nº 

12274-94.2017.811.0041 e o feito ora em análise, tendo em vista que o 

autor pretende a busca e apreensão do bem móvel transferido ao seu 

nome e o requerido, ora autor nos autos apensos, pretende a declaração 

de fraude no processo de transferência do veículo.

 Desse modo, constata-se que o deferimento dos pedido realizado nos 

autos depende de decisão no feito acima mencionado, impondo-se, assim, 

a sua suspensão até que seja realizada a perícia nos autos nº 

12274-94.2017.811.0041, a fim de evitar prejuízos às partes.

Diante do exposto, determino a suspensão do feito.

Com a noticia do cumprimento, 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.: 970450 Nr: 9512-76.2015.811.0041

 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: ANTONIO ORTIZ DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar o termo de inventariante para a representação 

do espólio, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016897 Nr: 30513-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR BORTOTI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃ DO SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Repetição de Indébito proposta por Augusto Cesar Bortoti de Andrade em 

face de Nizete Asvolinsque – Tabeliã e Oficial do Sétimo Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis de Cuiabá/MT – Cartório do Sétimo Ofício.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da 

requerida, a existência de danos materiais, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal.

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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 919148 Nr: 42851-60.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO RIBEIRO DA SILVA, VITOR CANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - 

OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4.574, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958067 Nr: 3988-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO FIGUEIROA 

MARTINIANO - OAB:263473

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

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. (...) P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1349413 Nr: 19578-13.2018.811.0041

 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: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, DANYELLE THALIA 

FERREIRA BRAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGÉLICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.036/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA 

ALVES - OAB:22.036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970350 Nr: 9459-95.2015.811.0041

 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: MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA BOA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Rafael Garcia - 

OAB:17500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:5858

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito do retorno da carta precatória às fls. 212/215, bem como informar 

o interesse na produção de outras provas, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1273872 Nr: 28961-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Massa Falida do Banco Morada 

S/A em desfavor de Sandro dos Anjos, buscando o pagamento da 

importância de R$ 17.134,73 (dezessete mil cento e trinta e quatro reais e 

setenta e três centavos).

Estando o pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia 

de título executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa.

Conste no mandado que, nesse prazo o requerido poderá oferecer 

embargos e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108422 Nr: 14052-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

RICARDO GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, AMARILDO ANDRADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição às fls. 66, determino a o desentranhamento do 

mandado para que sejam realizadas as tentativas de penhora no local.

Cumprida todas as determinações, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006874 Nr: 26306-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO, 

EMERSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA MEDEIRO E COSTA NETO LTDA-ME, 

FRANCISCO DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Anulação de Compra e Venda de Imóvel cumulada 

com Danos Materiais e Morais proposta por Emerson Alves Ferreira E 

Fernanda Jackeline Correa Nascimento em desfavor de Silva Medeiros e 

Costa Neto Ltda. – ME.

De acordo decisão às fls. 73 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.
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 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 81, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117406 Nr: 17642-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WETEC SOLUÇÕES AGRO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERAGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, GUSTAVO CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação, no endereço 

indicado às fls. 45/46, por meio de carta precatória, observando as 

formalidades legais.

Cumprida todas as determinações, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961565 Nr: 5487-20.2015.811.0041

 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: JULIO CEZAR PACHECO, LUCIANA RAMOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELINA ANTONIO DE CAMPOS, 

ESPOLIO DE ALICE CAMPOS, DIRCE DE ARRUDA RODRIGUES, BENEDITA 

DE CAMPOS BARBOSA, MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE PEREIRA, 

ALMIRA DE CAMPOS BORDSTEIN, ARLETE ARRUDA SOARES DA COSTA, 

NEYLA DE ARRUDA CAMPOS, JOACY MARIA DE ARRUDA JAUDY, HELIO 

DE ARRUDA, HELCIO DE ARRUDA, NEIDE DE ARRUDA, DALVA DE 

ARRUDA ABDALA, JOSE DE ARRUDA FILHO, JOCY DE ARRUDA MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FATIMA DZIOBAT - 

OAB:11.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da petição às fls. 229, bem como a respeito das diligências 

negativas dos requeridos, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982341 Nr: 15108-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MANGUEIRAS LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPLAN ACESSORIA E PLANEJAMENTO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A manifestação do autor às fls. 41 se trata de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, requerendo 

a inclusão no polo passivo de Luiz Carlos Alécio e Celina Salles Metello 

Alécio.

Suspendo o processo, conforme art. 134, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Citem-se os sócios, constantes às fls. 78 para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se e requerer as provas cabíveis.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089834 Nr: 6105-28.2016.811.0041

 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: SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES ME, 

SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES

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

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

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da petição às fls. 110/110, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997171 Nr: 22270-87.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos às fls. 187/216, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113234 Nr: 15999-28.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME, ALI SAMIR LAILA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 106 e o malote digital às fls. 107, intime-se 

a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a 

transferência do valor bloqueado, sob pena de aplicação de multa pelo 

descumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1067794 Nr: 54415-02.2015.811.0041

 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: ALLAN LUCAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA MARIA GONÇALVES PERES, 

ÁLVARO PERES DA SILVA, EDUARDO PERES, LAIANE DE LIMA 

CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA - 

OAB:OAB/MS 3.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, certifique-se quanto ao decurso de 

prazo para a manifestação dos requeridos.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965154 Nr: 7000-23.2015.811.0041

 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: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS LTDA., 

JOSE RENATO DE ARAUJO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 120, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1141453 Nr: 28044-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANIFICADORA PÃO QUENTE LTDA, MANOEL SOARES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte requerida foi intimada da decisão às fls. 765 e 

não compareceu na audiência de conciliação, arbitro multa de 2% do valor 

da causa, em razão do descumprimento de ordem judicial, (art. 334, § 8º 

do CPC).

 Certifique-se quando ao decurso de prazo para a apresentação de 

contestação.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107564 Nr: 13658-29.2016.811.0041

 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: TEODORO PEDROSO DE ALMEIDA, IRENITA JOVINA 

PULQUERIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA LARA DE ALMEIDA, ADRIANO LARA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação da Fazenda Pública, devendo ser acompanhada das 

cópias dos documentos solicitados.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a citação/intimação dos requeridos, 

confinantes e eventuais interessados, bem como quanto ao decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118687 Nr: 18187-91.2016.811.0041

 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: YPE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSE PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5.776, GLEYSTON ANDRE GEIER - OAB: OAB/MT 

18.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Monitória proposta por Ypê Móveis e Decorações Ltda. 

em face de José Altamiro da Silva.

De acordo decisão de fls. 45 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Devidamente intimada, parte autora deixou transcorrer o prazo legal sem 

apresentar manifestação, conforme certidão às fls. 50.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
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julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão às fls. 50, 

que mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de praticar atos 

que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, 

ensejando a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008966 Nr: 27090-52.2015.811.0041

 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 LUCIA ALEXANDRE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA, 

JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça, observando as formalidades legais.

Determino a intimação da Fazenda Pública Estadual, devendo ser 

encaminhada cópias dos documentos constantes às fls. 85/90.

Após, dê-se vistas ao digno representante do Ministério Público.

Cumprida todas as determinações, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979287 Nr: 13724-43.2015.811.0041

 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: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA 

CONCEIÇÃO, ROSELI AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BRAGA - 

OAB:118953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 179 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado e concedo para a parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para acostar aos autos os documentos 

solicitados pela Fazenda Pública, bem como informar o endereço 

atualizado da parte requerida.

Após, 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.: 985110 Nr: 16374-63.2015.811.0041

 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: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RIPARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 119, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado 

dativo, ao qual nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado 

vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1070339 Nr: 55553-04.2015.811.0041

 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: SUELLEN ROSO SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA CONSTRUÇÕES 

E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, ANTONIA CRISTINA LOPES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades e com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial, intime-se a requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento da determinação da 

decisão de fls. 73/74, uma vez que há noticia nos autos de 

descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela concedida, sob pena 

de aplicação de multa diária a ser arbitrada em caso de comprovação do 

descumprimento.

Determino o desentranhamento do mandado às fls. 181 e a remessa para 

a Central de Mandados, para o integral cumprimento da decisão.

Certifique-se a Sra. Gestora quando ao decurso de prazo para a 

apresentação de contestação pela requerida S L Operações Imobiliárias e 

Construções e Incorporações Ltda..

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073010 Nr: 56668-60.2015.811.0041

 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: ANILDA MARIA BARCELOS FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ALVES, IRACI OSTELONY 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:12544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir com o 

solicitado às fls. 56, acostando aos autos a certidão atualizada de inteiro 

teor do imóvel e o levantamento topográfico, bem como se manifestar a 

respeito da certidão às fls. 49, requerendo o que entender de direito.

Com a juntada dos documentos, dê-se vistas para a Fazenda Pública 

Municipal.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para a 

manifestação dos confinantes e eventuais interessados.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981733 Nr: 14886-73.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB/SP 273.843 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários para o levantamento dos valores 

depositados judicialmente, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983261 Nr: 15504-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. S. CORTINHAS ME, ANA MARIA 

SANCHES CORTINHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Postergo a apreciação do pedido às fls. 72/73.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

existência de herdeiros para figurar no polo passivo, conforme petição às 

fls. 65, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1154806 Nr: 33847-28.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABELIÃ DO SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BORTOTI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença às fls. 23/24 e, 

após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004524 Nr: 25334-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, 

JUCIMARY ANTUNES OLIVEIRA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 92/94, uma vez que, conforme 

informado na certidão às fls. 88, o executado não reside no endereço 

informado.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado do executado Mauricio de Oliveira Malheiros, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000370 Nr: 23639-19.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKY RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ NARDEZ, HELDA ELISA 

MANFRINATO NARDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 103/114.

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.: 1160998 Nr: 36345-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se o assistente 

litisconsorcial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito 

da impugnação ao pedido, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981538 Nr: 14806-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DINIZ DE SOUSA, JUSCINEIA 

ANDRADE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO FINOTTI FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 35.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 68, determino ao Núcleo de Prática Jurídica 
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da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado dativo, ao qual 

nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista dos autos 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063547 Nr: 52572-02.2015.811.0041

 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: TIAGO ESTEVAN COSTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do pedido de parcelamento do débito, conforme fls. 211, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165981 Nr: 38358-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZABETH MARIA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALCANTARA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 81, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991154 Nr: 19047-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DA SILVA MONTEIRO

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação das partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entenderem de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017955 Nr: 30888-21.2015.811.0041

 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: MAURICIO SANTINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão às fls. 123 e com a finalidade de evitar 

futuras nulidades, intime-se pessoalmente a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, 

acostando aos autos a procuração, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986082 Nr: 16729-73.2015.811.0041

 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: DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VIRGILIO ALVES CORREA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:11980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016366 Nr: 30277-68.2015.811.0041

 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: OSDOMAR TIAGO DA SILVA

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

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

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 153/158 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143783 Nr: 29057-98.2016.811.0041

 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: ALVARO MARCOS DE ALENCAR

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls. 132/140), 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 Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136689 Nr: 25929-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFICIO BELO HORIZONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE INAH MARIA DA COSTA, 

SEBASTIÃO BENEDITO CORREA DA COSTA, RODOLFO CÉSAR CORRÊA 

DA COSTA, MARIA AUXILIADORA CORREA DA COSTA, ROGERIO 

SEBASTIÃO CORREA DA COSTA, TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133814 Nr: 24540-50.2016.811.0041

 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: THALIA DA SILVA PEREIRA

 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 da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 112/115 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981816 Nr: 14934-32.2015.811.0041

 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: NCDA, VERONICA FERREIRA DE ARAUJO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977337 Nr: 12749-21.2015.811.0041

 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: EMILIO DANELICHEN, DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA - 

OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelos requeridos 

(fls. 388/422), ora apelante, desta forma, procedo às intimações dos 

apelados, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 779939 Nr: 33443-16.2012.811.0041

 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: ODILA ZORZI

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

SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MT E MS, CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MS, AIGO CUNHA DE MORAES, CLAUDIO SEVERINO 

LEAL, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL, FRANCISCO 

JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, 

ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA 

NETO, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO, AMAURI CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS 

- OAB:9.658-B/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, 

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614, LUIS LAUREMBERG 

EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 1109/1148, nos termos do art. 437, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1064048 Nr: 52731-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENÓLIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte autora, defiro o pedido e NOMEIO 

a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 

1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 

3322-9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, 

intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado 

que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

 Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após a realização da prova pericial.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 
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manifestação das partes, certifique-se e aguarde-se a realização da 

audiência de instrução designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990627 Nr: 18758-96.2015.811.0041

 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: LENICE FATIMA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997416 Nr: 22358-28.2015.811.0041

 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: BRUNA THAIS MORAES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136343 Nr: 25774-67.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elder Kennidy de Almeida 

Santos - OAB:OAB/MT 18890, ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte requerida, defiro o pedido e 

NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, 

sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 

3322-9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentada a proposta, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e aguarde-se a realização da 

audiência de instrução designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999326 Nr: 23165-48.2015.811.0041

 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: FERNANDO DE MESQUITA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito dos honorários periciais, conforme fls. 225/226, requerendo o 

que entender de direito.

Aceita a proposta, cumpra-se conforme determinado às fls. 191.

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.: 1005595 Nr: 25763-72.2015.811.0041

 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: J R LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME, JOÃO 

SOARES BRANDÃO FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA BONORA VIDRIH 

FERREIRA - OAB:SP 214.861, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - OAB:SP 

295.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Fernanda Silva Ferreira - 

OAB/MT 19.770 - OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 302/309.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957457 Nr: 3790-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CAMARGO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 97.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045051 Nr: 43917-41.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ATHOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 54, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1100330 Nr: 10690-26.2016.811.0041

 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: JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, CARLA CRISTINA 

DA COSTA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CONSTRUTORA LOPES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, UBALDO JUVENIZ - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência formulado às fls. 175, 

sob pena de anuência e concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962449 Nr: 5900-33.2015.811.0041

 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: MSOL - INDUSTRIA DE GERAÇÃO DE VAPOR E 

BIOMASSAS LTDA, SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, AGREGA BRASIL INTELIGENCIA EM COMPRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.Da ausência de 

interesse de agirDiz-se que está presente o interesse de agir quando o 

autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o 

bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela 

parte ex adversa, bem como quando a via processual lhe traga utilidade 

real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida 

melhore na sua condição jurídica. (...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962786 Nr: 6012-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO MATEUS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 89, determino ao Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado dativo, ao qual 

nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista dos autos 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160369 Nr: 36085-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDAS, VIVIANE REGINA CAMARGO DE ARAUJO 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES 

DE MATO GROSSO, SINDICATO RURAL DE CUIABÁ, COLOSSU PARQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 260.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001720 Nr: 24133-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Valéria Baggio Richter - 

OAB/MT 4.676 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos às fls. 128/132, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 741462 Nr: 38274-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE CAZUO AZUMA, FABIO NOGUEIRA COSTA, 

EDUARDO A. B. MANZEPPI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 921, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093106 Nr: 7530-90.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

prorrogação do prazo de blindagem, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140940 Nr: 27827-21.2016.811.0041

 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: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA, DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA, ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 263/264 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado e concedo para a parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para informar o endereço atualizado da parte 

requerida.

Após, 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.: 970248 Nr: 9416-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVISOL E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

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

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

1. Expeça-se alvará em favor do perito para levantamento de 50% no 

início da perícia e 50%, ao final, tendo em vista que já foram devidamente 

depositados conforme fls. 207/208.

2. O perito deverá apresentar o laudo na secretaria, no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data em que for designada para início dos 

trabalhos periciais por este juízo;

3. Os assistentes técnicos, por sua vez, oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (art. 433 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990606 Nr: 18746-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sebastião José 

dos Santos em face de Bradesco Seguros S/A, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.906,25 (cinco mil e 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial em ombro e 

estrutura torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (26/12/2014) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081006 Nr: 2030-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado Embargos à Execução opostos por 

Wilson Rogério dos Santos em face da execução proposta por Antenor 

Santos Alves Júnior.Condeno o embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) conforme 

previsão do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. (...) .P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982518 Nr: 15249-60.2015.811.0041

 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: ROSA MARIA DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DIAS DE MOURA, JANUARIO 

DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Rescisão de contrato de Aluguel 

Residencial c/c Cobrança de Multa e Obrigações não pagas ajuizada por 

Rosa Maria de Souza Nogueira em face de Janderson Dias de Moura e 

Januário Dias de Moura e JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção ajuizada 

por Janderson Dias de Moura e Januário Dias de Moura em face de Rosa 

Maria de Souza Nogueira a fim de:a)Declarar rescindido o contrato de 

locação firmado entre as partes.b)Condenar os requeridos ao pagamento 

proporcional ao seu uso da energia utilizada no imóvel no mês da 

desocupação, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

vencimento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação.c)Condenar os requeridos ao pagamento de dois dias de aluguel, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.d)Condeno as partes, 

ante a sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, cada um de seu advogado contratado, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, do CPC. (...) P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076642 Nr: 58361-79.2015.811.0041

 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: NURCILENE PEREIRA SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Nurcilene Pereira Sardinha em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais.As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo.O requerido apresentou 

contestação à fls. 30/49, onde suscitou preliminar de alteração do polo 

passivo da ação , da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e a sucumbência autoral.O autor manifestou-se em 

impugnação, reiterando os termos da exordial às fls. 97/103.(...) Após a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me conclusos.Intimem-se as partes de que foi 

designado DIA 21/01/2019, A PARTIR DAS 07:30 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045 -470  Te le fone :  99 7 2 - 1 8 1 8 ,  C u i a b á / M T ,  e  e - m a i l 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1106378 Nr: 13111-86.2016.811.0041

 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: VALDERSON ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Valderson Rocha 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(30/08/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. (...) P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152332 Nr: 32704-04.2016.811.0041

 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: TELELAUDO TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA, FLÁVIO 

CIPRIANO DA FONSECA LANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI DR MT - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA 

- OAB:160-B/ES, ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - OAB:14883, 

Kellen Giuberti Lopes - OAB:14.604/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9020

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por TELELAUDO Tecnologia em 

Medicina Ltda. em face de SESI DR/MT – Serviço Social da 

Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 14/05/2019 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983833 Nr: 15773-57.2015.811.0041

 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: RODRIGO TRINDADE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ 84.367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 228 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 13.065,05 (treze mil sessenta e cinco reais e cinco centavos) ser 

levantado por Alexandre Luiz Alves da Silva (CPF nº 690.974.881-68, 

Banco do Brasil, Agência 2363-9, Conta Corrente nº 52.810-2).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992725 Nr: 19738-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILLER KOGISO FEITOSA - 

OAB:17.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por José Teixeira Silva em 

desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Às fls. 338 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 340, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 341.

O exequente manifestou-se às fls. 343 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 373 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 341, devendo o valor de R$ 17.292,37 (dezessete mil duzentos e 

noventa e dois reais e trinta e sete centavos) ser levantado por Hamiller 

Kogiso Feitosa (CPF nº 013.119.761-40, Banco do Brasil, Agência 1216-5, 

Conta Corrente nº 38.125-x)

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073836 Nr: 57043-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABILIA DE MELO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD - INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504131 Nr: 3597-38.1981.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 FILINTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOLANDA MARIA BARBOSA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA CRUZ 

MULLER ABREU LIMA, para devolução dos autos nº 

3597-38.1981.811.0041, Protocolo 504131, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719937 Nr: 15398-95.2011.811.0041

 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: EDEB, JPDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

15398-95.2011.811.0041, Protocolo 719937, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963398 Nr: 6207-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALYSTHEN CLAYDERMAN VALADARES DE ALMEIDA

 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

 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 - Tecnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039302-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DAL CERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039302-83.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros 

Cessantes ajuizada por Andrea Dal Cero em desfavor de Malai Manso 

Hotel Resort S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 

(cinco) dias, o valor de R$ 355.495,67 (trezentos e cinquenta e cinco mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), sejam 

suspensas as cobranças vencidas e vincendas referentes ao contrato 

em discussão nos autos, bem como para que a requerida se abstenha de 

incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito. Consta 

na inicial que, na data de 23 de janeiro de 2012, firmou contrato particular 

de promessa de compra e venda de fração ideal de imóvel com a 

requerida, ao bangalô duplo 1008 (bangalô Samoa), pelo valor de R$ 

64.900,08 (sessenta e quatro mil novecentos reais oito centavos). Aduz 

que o prazo de entrega estava previsto para a data de 31 de dezembro de 

2014, todavia, até a presente data não ocorreu de maneira formal. Informa 

que contatou a parte requerida inúmeras vezes a fim de obter informações 

a respeito do registro da incorporação definitiva e individualização da 

fração adquirida, todavia, foi informada da ausência de conclusão por 

falta de documentos não entregues pela requerida. Acrescenta que 

notificou extrajudicialmente a requerida, em razão da inadimplência 

contratual, para que seja realizado o registro definitivo da incorporação 

junto ao cartório de imóveis, a baixa da hipoteca, a individualização da 

fração da unidade autônoma, dentre outros. Afirma que diante da 

alteração unilateral do contrato, da ausência de previsão para a entrega 

da obra, ausência de individualização da fração ideal, pugna pela rescisão 

do negocio jurídico firmado. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que realizou um 

negócio jurídico junto à requerida, todavia, diante da inadimplência 

contratual da mesma, requer a rescisão contratual, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de 

R$ 355.495,67 (trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa 

e cinco reais e sessenta e sete centavos), sejam suspensas as 

cobranças vencidas e vincendas referentes ao contrato em discussão 
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nos autos, bem como para que a requerida se abstenha de incluir o nome 

da parte autora no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, 

tendo em vista o prazo previsto no negócio jurídico firmado entre as partes 

não foi cumprido (ID nº 16430767) bem como a alegação de 

inadimplemento contratual diante da ausência de individualização da 

fração ideal da unidade autônoma. Do mesmo modo, presente o perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que no mérito a 

parte autora pretende a rescisão contratual e a concessão da tutela de 

urgência visa garantir a restituição dos valores pagos pela parte autor. 

Todavia, além da restituição dos valores pagos, pretende a parte autora, 

em sede de tutela de urgência, para que seja depositada judicialmente a 

quantia referente à multa de cláusula penal contratual, multa prevista na lei 

nº 4.591/64, os lucros cessantes e taxas condominiais. Em que pese às 

argumentações utilizadas pela parte autora, observa-se que os pedidos 

referentes ao depósito das multas, taxas condominiais e lucros cessantes 

não merecem acolhimento, uma vez que, nesse momento processual, não 

se vislumbra a responsabilidade da requerida a respeito dos valores. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada 

e determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite 

judicialmente a quantia paga pelo autor, qual seja, R$ 64.900,08 (sessenta 

e quatro mil novecentos reais oito centavos), devidamente corrigidos; bem 

como suspenda qualquer cobrança referente ao contrato em discussão 

nos autos e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora 

no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 25/02/2019, 

às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026809-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026809-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de 

Imóvel ajuizada por Thatiane Teixeira Feitosa em desfavor de 

Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda.. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a 

cópia legível do contrato de compra e venda do imóvel em discussão, 

constando a assinatura das partes, sob pena de indeferimento dos 

pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026167-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCABON MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON OAB - SP170897 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARA JANE DA COSTA LIMA ROSA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO ROSA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026167-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por ROCABON 

Modas Ltda. em desfavor de AMX Comércio de Vestuário Ltda., José 

Antônio Rosa, Mara Jane da Costa Lima e José Antônio Rosa Júnior. 

INDEFIRO o pedido de averbação na matrícula nº 9469, tendo em vista que 

o imóvel foi constituído como bem de família. Cite-se a parte executada, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos 

pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima 

previsto. Conste no mandado que no prazo para embargos, se os 

executados reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do 

montante e o restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção 

monetária e juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. 

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, 

na primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá de imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024203-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITY GÁS COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024203-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por 

SUPERGASBRAS Energia em desfavor de City Gás Comércio de Água e 

Gás Ltda. ME, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a reintegração do autor na posse dos 140 vasilhames de 

P13Kg. Consta na inicial que a autora celebrou com a requerida um 

contrato comodato de bens móveis, firmado por tempo indeterminado, 
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tendo a parte autora realizado à transferência de 140 (cento e quarenta) 

vasilhames de P13Kg. Relata que a requerida descumpriu os termos 

contratuais, deixando de adquirir os produtos da parte autora, mesmo em 

sua zona de representação. Informa que realizou inúmeras tentativas de 

solução do impasse, todavia, as mesmas restaram infrutíferas. 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 celebrou contrato de comodato, todavia, a requerida estaria 

descumprindo as cláusulas contratuais, motivo pelo qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

reintegração do autor na posse dos 140 vasilhames de P13Kg. Em sede 

de cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento 

dos pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento processual 

não restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada. Analisando detidamente os autos, observa-se tão somente a 

juntada dos contratos e das notas fiscais de entrega das mercadorias 

para a parte requerida. Em que pese à documentação acostada aos autos, 

não restou demonstrado o descumprimento contratual da parte requerida 

para se acolher o pedido realizado em sede de tutela de urgência. Desse 

modo, não resta evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a oitiva da parte 

contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações. Assim, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 26/02/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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: 1026948-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE TIBURCIO DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026948-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por AUTOR(A): ARLETE TIBURCIO DE SOUZA RODRIGUES, em desfavor 

de RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação ID - 11055043, onde 

suscitou preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da ação, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e a sucumbência autoral. As partes participaram do mutirão da Conciliação 

do DPVAT, porém restou infrutífero -ID. 10945457. A parte autora 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial - ID. 14514980. A 

parte requerida pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 
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obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 21/01/2019, A PARTIR DAS 07:30 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008969-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008969-85.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por AUTOR(A): JUCINEIA GOMES DA SILVA , em desfavor de RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação ID. 9441522, onde 

suscitou preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da ação, 

da inépcia da inicial pela ausencia de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, da carência da ação pela falta de interesse 

de agir, pela ausência do requerimento administrativo. As partes 

participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero 

- ID. 9181730. O autor, devidamente intimado apresentou impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida pugna pela prova 

pericial. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. As partes são legítimas, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão 

pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 
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controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 21/01/2019, A PARTIR DAS 

07:30 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015759-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LOURANY ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015759-22.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme decisão de Id nº 15590508. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001743-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da petição de Id nº 16668499, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040110-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA 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 1040110-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ronildo Pereira de 

Medeiros em desfavor de Águas Cuiabá S/A, visando o restabelecimento 

dos serviços, em razão da discordância com as faturas referentes aos 

meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2018. O processo foi 

distribuído por sorteio ao juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT. A decisão 

de Id nº 16611240 reconheceu a conexão com o processo nº 

1028074-14.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, que discute as faturas referentes aos meses de junho, julho e 

agosto do ano de 2018. Em que pese se tratar da mesma matrícula 

consumidora, as faturas discutidas são distintas, desse modo, não há que 

se falar em decisões conflitantes, tendo em vista que a diversidade do 

objeto das ações. Diante do exposto, em atenção ao principio da economia 

processual, determino a devolução dos autos ao juízo da 5ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, para o processamento e julgamento do feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1040785-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEIA MARIA DO CARMO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040785-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Banco J Safra 

S/A em desfavor de Elineia Maria do Carmo Maciel. É notório que com a 

criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. Desse modo, de 

acordo com o provimento nº 004/2008/CM e tendo em vista que é de 

competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, de natureza bancária, declino da competência e determino 

a redistribuição deste processo para uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário, com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009953-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

dando o devido prosseguimento ao feito, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 

27 de novembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005416-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEX HEBER MELO GUIMARAES (EXECUTADO)

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VASTY BALBINA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumprir conforme determina o Art. 914 § 1º, retificando os embargos 

à execução acostados a estes autos PJE, uma vez que a forma correta de 

se proceder com a ação é distribuindo por associação e não peticionando 

dentro dos autos de execução. Art. 914. O executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos.§ 1 Os embargos à execução serão o distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024343-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Os embargos monitórios de ID 15073419 foram opostos 

tempestivamente. Sendo assim, procedo à intimação da parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-los. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010295-46.2018.8.11.0041

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:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (RÉU)

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

14856458 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018 Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024069-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME (EXECUTADO)

ROBSON MIGUEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à 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, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019600-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018455-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

novembro de 2018. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022309-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER BRANDAO DA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

14945140 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811088 Nr: 17588-60.2013.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIL MARQUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a certidão de trânsito em julgado consta lançada à 

fl. 90 do caderno processual. Ato contínuo, procedo a intimação da 

Instituição Financeira (Autora) para esclarecer seu pedido de 

desarquivamento dos autos em 5 (cinco) dias, sob pena de retrono do 

processo ao Setor de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243988 Nr: 12429-83.2006.811.0041

 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: CIA. ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Initmação da Instituição Financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer o seu pedido de desarquivamento dos autos, sob pena de 

retorno dos autos ao Setor de Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782097 Nr: 35720-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO PINHEIRO LTDA EPP, ANTÔNIO 

PINHEIRO DE MORAES, ADELMA DE LIMA E SILVA MOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 Intimação da RODOVIÁRIO PINHEIRO LTDA EPP, na pessoa do seu 

advogado MARCIO RIBEIRO ROCHA, OAB/MT 13.281 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos a devida procuração, regularizando a 

representação processual, bem como, no mesmo prazo, esclarecer o seu 

pedido de "prosseguimento do feito" e "reiteração do pedido de 

assistência judiciária", sob pena de em não fazendo, este juízo realizar as 

devidas comunicações e retorno dos autos ao Setor de Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456448 Nr: 27199-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGENATO - OAB:3500-B, LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Procedo a intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se acerca dos esclarecimetnos de fls. 657.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800647 Nr: 7072-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILANE PEREIRA SIMEONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do despacho de fls. 105, bem com, ante o laudo contábil de 

fls. 108/109, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE ACERCA DOS 

CÁLCULOS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709676 Nr: 2582-81.2011.811.0041

 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): CLERIO FORTUNATO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWAZAKI - OAB:OAB/GO 

33725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, NEURI 

LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072677 Nr: 56490-14.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812888 Nr: 19369-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA, Cpf: 

00775057940, Rg: 82460764, brasileiro(a), casado(a), produtor rural. 

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, não obstante o 

depósito de fls. 78 constata-se que o valor da diligência complementar 

realizada pelo Oficial de Justiça Benedito José de Magalhães já foi 

devidamente paga por meio de transferência bancária, como se vê às fls. 

68. Assim, deverá o Banco pleitear pela devolução do valor junto à 

Diretoria do Foro.No mais, defiro a busca de endereço pleiteada às fls. 93, 

procedendo por meio do sistema Infoseg, ocasião em que obtive o mesmo 

endereço da exordial (extrato em anexo).Desta feita, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Tudo cumprido, concluso para 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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752707 Nr: 4572-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de (15)quinze dias, 

manifestar-se acerca de fls. 17/24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360135 Nr: 30163-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLORES SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AYRTON RODRIGUES 

GOMES - OAB:39992

 Intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do pleito de fls. 294/295.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33541 Nr: 5032-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA MATO GROSSO, ALMERINDO 

JOSÉ DA SILVA COSTA, Elizabeth Marques de Moraes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANNIBAL DE SOUZA 
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BOURET. - OAB:291/MT, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - 

OAB:10.353/MT, REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO - OAB:6.451/MT

 Nos termos do despacho de fls. 469/470, bem como, ante o laudo contábil 

apresentado pelo perito às fls. 471/481, procedo A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS SE 

MANIFESTAREM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 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: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, LILIAM MARIA DE 

ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, ENIO PEREIRA LEITE, 

NAIR BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE 

AMORIM - OAB:18748

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria de fls. 384.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos Monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743452 Nr: 40430-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO BORGES DE MATTOS MENDES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO AQUINO - 

OAB:4589/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552

 Intimação da parte autora, para que no prazo de 15 dias, apresente seus 

dados bancários para levantamento de montante vinculado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339474 Nr: 9995-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE SOUZA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao contido no pleito de fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829079 Nr: 34913-48.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARES TURISMO LTDA., DANUBIA 

MANOLLY DE ARRUDA COSTA, ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

mainfestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1225370 Nr: 13263-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUBÉLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

HOFLING - OAB:73.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deverá o requerente promover ao depósito de diligência no prazo de 15 

dias, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas 

deste Estado.

Em caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por mais de 

30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumprido, expeçam-se mandados de citação e demais atos conforme 

deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758241 Nr: 10470-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIALVA NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878-PR, 

Sirlene Elias Ribeiro - OAB:28.933-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 Intimalção da parte Requerida para contrarrazoar o Recurso de Apelação 

Cível de fls. 61/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437645 Nr: 15497-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

INFANTIS LTDA - ME, DANIEL COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 
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COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL 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 arrecadacao.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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1213234 Nr: 9391-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO JOÃO BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 Intimação do Embargante para manifestar de fls. 141/145, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823568 Nr: 29661-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELZI SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos do despacho de fls. 309, bem como, ante a concordância do 

perito (fls. 330/331) em relação ao valor dos honorários periciais 

arbitrados pelo juiz, procedo a intimação da Instituição Financeira para, no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento dos honorários periciais 

arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746609 Nr: 43823-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDVALDO LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUROCARD MASTERCAD INTERNACIONAL

 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: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do despacho de fls. 382/382-verso, procedo a INTIMAÇÃO 

DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAREM-SE ACERCA DO LAUDO CONTÁBIL DE FLS. 388/402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095809 Nr: 8735-57.2016.811.0041

 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: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, TATYANA RIBEIRO 

GARCIA BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 Intimação da parte autora, para que no prazo de 15 dias manifeste-se 

acerca da petição de fls. 57/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031912 Nr: 37693-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO FERNANDES DE LARA, VALDECY 

MIRANDA DE PINHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se de fls. 95, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29707 Nr: 1572-90.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRO ANTÔNIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT

 Intimação da parte Autora para manifestar-se de fls. 226, no prazo de 05 

(cinco) dias. Dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060742 Nr: 51362-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7.295, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação dos Embargantes para manifestarem-se das fls. 25/27, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113749 Nr: 16231-40.2016.811.0041

 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: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 159 de 650



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023345-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BATISTA MENDES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023345-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: EDERSON 

BATISTA MENDES RAMOS Vistos... Na decisão de ID 15117784 o autor foi 

devidamente intimado para emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprovasse a devida constituição em mora do requerido. 

Ao se manifestar na petição de ID 15550938 e anexos a requerente aduz 

que com o retorno da notificação devido ao motivo “AUSENTE” e o 

posterior protesto do titulo a mora está devidamente comprovada, contudo 

tal entendimento não coaduna com a jurisprudência pátria, que tem se 

firmado no sentido de que em casos como este não houve a frustração 

dos meios de notificação pessoal do devedor para tornar o instrumento de 

protesto legitimo. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: TJMT - E M E N 

T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 

N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR 

AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE 

ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) No que 

tange a mudança de endereço do requerido tenho que esta também não 

restou comprovada, já que o documento de arrecadação municipal contido 

no ID 15551042 pag. 1 foi emitido na mesma data em que o contrato (ID 

14452078) foi assinado, portanto, salvo melhor juízo, o endereço 

contratual é o endereço atual do devedor. Faço constar novamente que a 

comprovação de mudança deve se dar por meio de AR devolvido. Desta 

feita, intimo novamente a autora para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora do requerido, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de novembro de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039958-40.2018.8.11.0041

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:

THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039958-40 .2018 .8 .11 .0041 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: THAIS EMILIA 

SIQUEIRA SILVA Vistos... Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo MERCEDES BENZ ACTROS 2651, placa: 

QCT-8732 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 
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no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 16645780 e 

16645781. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de novembro de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032689-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA DE LIMA MONGE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT0009675A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032689-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: SILVANA APARECIDA DE LIMA MONGE Vistos etc... 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta por SICREDI 

CENTRO NORTE em face de SILVANA APARECIDA DE LIMA MONGE. A 

liminar foi deferida na decisão de Id: 15812647, sendo efetivamente 

cumprida em 07 de novembro de 2018, conforme auto de busca e 

apreensão de Id: 16505821, com citação da requerida na mesma 

oportunidade. Por meio da petição de Id: 16478665 a requerida 

compareceu aos autos pleiteando pela restituição do bem, em razão da 

purgação da mora efetuada aos 12 de novembro de 2018, conforme se 

infere do comprovante de Id: 16478675 do valor pleiteado na inicial. Desta 

feita, ante a tempestividade da purgação da mora, EXPEÇA-SE 

IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual poderá ser 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. Para tanto, 

intimo a requerida para acostar aos autos o comprovante de depósito de 

diligência imediatamente, para fins de cumprimento do mandado de 

restituição. No mais, aguarde-se o prazo para contestação, e em havendo, 

intime-se a requerente para manifestar-se no prazo legal. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031845-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035683-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE ROBERTE BORGES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032266-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036622-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(AUTOR(A))

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019750-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

Vistos, etc.Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se.Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006399-92.2018.8.11.0041

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:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Diante da manifestação do autor a presente ação prosseguirá 

apenas em relação aos bens apreendidos. Os demais, deverá ingressar 

em outro procedimento. Desta forma, cite-se/intime-se a parte executada, 

oportunizando prazo para purgar mora e apresentar resposta. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar acerca da certidão de id: 16696443 

acostada aos autos, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013631-92.2017.8.11.0041

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:

DAYANE PEREIRA DA COSTA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027907-94.2018.8.11.0041

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:
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DAYSE MARIA BARCELLOS BIRKHAN (RÉU)

 

Vistos, etc.Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

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:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de ofício acostada aos 

autos no id: 16681154, e dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025419-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se.Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040277-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

PAULA OLIVEIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAVESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO(A))

MARIANA DE CARVALHO PERRI OAB - MT18217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o pagamento voluntário da 

condenação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038544-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida apresentar a adequação do contrato, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039925-50.2018.8.11.0041

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:

ARIANE SIQUEIRA BOAVENTURA (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: 1011001-29.2018.8.11.0041

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (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: 1013738-05.2018.8.11.0041

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:

JACKELINE ALVARENGA RODRIGUES (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-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)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 335890 Nr: 6753-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FALCI - OAB:, THIAGO 

CASTANHO PAULO - OAB:297.678/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746030 Nr: 43212-82.2011.811.0041

 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): SILVESTRE CAMINHÕES LTDA, ANTONIO 

SILVESTRE DA SILVA, ELIANA PINTO DA SILVA, WAILKA ROBERTA DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Fica o exequente intimado para providenciar a intimação dos executados 

SILVESTRE CAMINHÕES LTDA, ANTONIO SILVESTRE DA SILVA e 

WAILKA ROBERTA DA SILVA PEREIRA acerca da penhora e avaliação 

realizadas nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116991 Nr: 17457-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. P. CONSTRUTORA, JOSÉ CARLOS PENA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS PENA DA SILVA, ADINALVA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER JOSE TEIXEIRA - 

OAB:21149/O

 Ficam as partes executadas intimadas para se manifestarem, no prazo de 

Lei, sobre a avaliação de quotas sociais pertencentes ao executado José 

Carlos Pena da Silva, conforme fls. 220/227 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145637 Nr: 29930-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO C TEIXEIRA CALCADOS 

ACESSORIOS, MARCIO CEZAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar 

sobre o cumprimento do acordo anunciado às fls. 86/88, no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79146 Nr: 8333-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CÉSAR IRGANG, ROBERTO 

MARTINEZ IRGANG, LUÍZA MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868, CARLA SALETE CHIODELLI - OAB:6887/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. José Carlos de Souza 

Pires, inscrito na OAB/MT sob o n. 1938-A/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

14.09.2018, ainda não devolvido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 601-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO, ANTONIO D' OLIVEIRA GONÇALVES PREZA, TELMA MARIA 

RIBEIRO PREZA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA NIGRO, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 896/897, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143781 Nr: 29056-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para se 

manifestar sobre o pedido de fls. 111/123, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959900 Nr: 4777-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MINAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 79189 Nr: 304-06.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÃO CUIABANA DE PÃES LTDA, LUIZ 

ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA E LIMA, MARIA LUIZA COSTA 

SAMPAIO LIMA, PAULO LUIZ SILVA ARAÚJO SAMPAIO, RUTH DOS 
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SANTOS DE SOUZA, HARLEY DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE CASTILHO - OAB:, 

ARTHUR DE CASTILHO NETO - OAB:846, HÉLIO GOMES SILVA - 

OAB:17.726/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória desentranhada dos presentes autos, 

retirada conforme fls. 700, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409440 Nr: 855-24.2010.811.0041

 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: ELY ROSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Antonio Marcos 

Garcia França, inscrito na OAB/MT sob o n. 5645/MT, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

realizada em 11.09.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1229642 Nr: 14697-27.2017.811.0041

 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: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT 

DUARTE, ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA, ACOMERQUES ANTONIO 

DA SILVA, CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - COLÉGIO 

POSITIVO PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMA ALVES FERREIRA - 

OAB:2267/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474, 

LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT, SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117781 Nr: 6641-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLETE BENEDITO VENTURA, WILSON GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZÉTI LAMIM - 

OAB:4449-B, mario lucio franco pedrosa - OAB:2879/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo apresentado nos autos para surtir seus efeitos legais.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas como acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 928957 Nr: 48698-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 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.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1346957 Nr: 19126-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo conforme autos anexados.

Considerando inexistência de pedido liminar e que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação.

Cite-se para responder, constando às advertências legais.

Realizada a citação, intimem-se as partes para manifestarem sobre pedido 

de fls.112/114 e após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 41377 Nr: 2718-40.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre cessão anunciada nos autos. Não 

havendo impugnação, proceda-se a retificação do polo ativo da ação, na 

autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-se o autor para manifestar nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo apresentado nos autos para surtir seus efeitos legais.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas como acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 811965 Nr: 18457-23.2013.811.0041

 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 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para proceder a restituição do bem a parte requerida no 

prazo legal, no mesmo estado de conservação quando da apreensão, sob 

pena de blqoueio do valor do bem, conforme Tabela Fipe.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, intime-se a autora para 

apresentar o valor do bem conforme Tabela Fipe e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053804 Nr: 48278-04.2015.811.0041

 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): GEANE CRISTINA DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar sobre prestação de contas e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 759895 Nr: 12226-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas como acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 911185 Nr: 37637-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se correção da decisão lançada anterior, excluindo-a do Apolo, 

passando vigorar a seguintes redação:

Diante da anuência das partes, homologo o cálculo de fls.430/432 para 

surtir seus efeitos legais.

Faculto a parte autora levantar o valor já depositado de fl.318-verso. 

Expeça-se alvará.

Intime-se o Requerido para proceder o depósito do valor remanescente 

encontrado no cálculo no prazo legal.

Havendo ou não pagamento, cumpra-se toda determinação de fl.314 e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342728 Nr: 18339-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao numero 

único do processo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1344114 Nr: 18632-41.2018.811.0041

 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: ARNALDO DA PENHA CORREA, RITA LUCIA DE 

CAMPOS PENHA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, NYT COMERCIO DE 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, MARIANA SILVA CAMARGO, MARIA 

CANDIDA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação das partes embargadas NYT 

COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, MARIA CANDIDA 

SILVA CAMARGO e MARIANA SILVA CAMARGO, retornou com indicação 

do correio de “Mudou-se”, conforme AR de fls. 103/105 dos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 166 de 650



Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798740 Nr: 5137-03.2013.811.0041

 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): JOACI JOSÉ GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o advogado Dr. Jorge Luiz Bernardo dos Santos, OAB/MT n.° 

14.871-a, para indicar número de conta para a expedição de alvará, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110010 Nr: 14657-79.2016.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Fica o advogado da parte autora intimado para tomar ciência do alvará 

expedido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 252967 Nr: 18593-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE FREITAS BARBOSA, CLAUDINEI 

DONIZETE TONHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:, RYOYU HAYASHI - OAB:1809-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica da Carta Precatória, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032213-09.2018.8.11.0041

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:

VIEBRANTZ ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

DANIEL JOSE VIEBRANTZ DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032529-22.2018.8.11.0041

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:

CONVENIENCIA RT LTDA - ME (EXECUTADO)

RENAN DA SILVA QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025125-17.2018.8.11.0041

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:

WILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo 

nº 1025125-17.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Id. 16342791 

BANCO J. SAFRA S/A noticia ter celebrado acordo extrajudicial com o 

requerido WILSON DIAS DOS SANTOS, acerca do objeto em questão. Nos 

termos do art. 840 do CC: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Assim, ante a 

anunciada transação entre os Litigantes (id. 16342791), cuja minuta passa 

a fazer parte da presente decisão, HOMOLOGO por sentença a transação 

firmada e, por consequência nos termos do art. 487, III, b do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO. Custas e honorários 

advocatícios conforme acordado. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016206-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016206-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito (ID. 14135025), e 

posteriormente intimada a Ré a manifestar (ID. 14140221), manteve silente 

(ID. 16495507), presumindo a anuência tácita da Requerida. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência 
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da ação formulada pelo Autor (ID. 14135025), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, § único, do CPC, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Por consequência, revogo a medida 

liminar concedida nos autos e determino que, se for o caso, recolha-se o 

mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído, assim como a 

baixa na restrição. Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016206-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016206-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito (ID. 14135025), e 

posteriormente intimada a Ré a manifestar (ID. 14140221), manteve silente 

(ID. 16495507), presumindo a anuência tácita da Requerida. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência 

da ação formulada pelo Autor (ID. 14135025), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, § único, do CPC, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Por consequência, revogo a medida 

liminar concedida nos autos e determino que, se for o caso, recolha-se o 

mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído, assim como a 

baixa na restrição. Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023037-74.2016.8.11.0041

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:

SO MODAO SHOW BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

RUDNEY BORGES FARIAS (EXECUTADO)

CLEBERSON ANDRE MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação e 

Execução expedido por ordem do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancario de Cuiabá, em 26/06/2018, as 18:00hs, 

diligenciei na Av. Doutor Meireles, 308 bairro Altos do Cóxipo, Cuiabá-MT e 

verifiquei que ali funciona a empresa ALDINA LUIZA GONZAGA EIRELI - 

ME, cujo nome fantasia é GRAND SHOW BEER RESTAURANTE E 

PIZZARIA, inscrita no CNPJ 13.151.777/0001-07. Certifico ainda que 

conforme informado pelo senhor LUIS ANDRÉ, esposo da proprietária 

Aldina Luiza, a referida empresa não possui qualquer vinculo com os 

executados: SÓ MODÃO SHOW BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, 

CLEBERSON ANDRE MOREIRA e RUDNEY BORGES FARIAS e que os 

móveis, equipamentos e utensilios ali existentes são de propriedade da 

empresa ALDINA LUIZA GONZAGA. Certifico ainda que foi apresentado o 

Alvará de Funcionamento 2018 (anexo) para comprovar o regular 

funcionamento da empresa. Razões pelas quais não foi possivel proceder 

a CITAÇÃO dos executados e tampouco cumprir os demais atos 

determinados. Devolvo o presente para posterior deliberação de Vossa 

Excelência. CUIABÁ/MT, 27 de junho de 2018. PAULO CESAR TEIXEIRA 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001939-62.2018.8.11.0041

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:

ANNE SOARES MARTINS (EXECUTADO)

WELTON CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

DELTA MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014291-23.2016.8.11.0041

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:

PAULO HENRIQUE MARTINS SOBRAL (EXECUTADO)

P. H. M. SOBRAL - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019333-19.2017.8.11.0041

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:

PAULO SERGIO HATTA (EXECUTADO)

HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018997-49.2016.8.11.0041

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:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016560-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EURIDICE CERCI JUNIOR (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007662-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007662-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUCINEI BARBOSA DA SILVA 

RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 14401255), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC determino 

o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência do 

recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, pois 

sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012601-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI APARECIDA PIVATTO ROMAO (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023576-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei no endereço informado, no dia 17 de 

julho de 2018, às 13h35, e ali DEIXEI DE CITAR a parte requerida Jucelena 

Correa Juvencio pelo seguinte: fui atendido pelo porteiro, senhor João 

Batista, que informou a requerida ter se mudado daquele apartamento há 

quatro meses; que atualmente o inquilino se chama Demer. Diante o 

exposto, devolvo para providências. CUIABÁ/MT, 19 de julho de 2018. 

LUCAS GABRIEL GOMES PEIXOTO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012864-20.2018.8.11.0041

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:

PEDRO ALBUQUERQUE DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que de posse do mandado, diligenciei a Rua, 

Dezenove, Quadra, 47, Bairro Altos da Glória, não foi possivel Citar a 

parte devedora, PEDRO ALBUQUERQUE DIAS,por não ter encontrado na 

quadra nem na rua, indicado no mandado, na quadra 47, possui sómente 

três residências, e a pessoa do devedor e desconhecida perante os 

moradores procurados. Razão pela qual faço a devolução do mandado, na 

secretaria da vara aguardando novas determinações. CUIABÁ/MT, 31 de 

julho de 2018. LOURENCO NUNES DE SIQUEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 

3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012480-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006900-46.2018.8.11.0041

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:

HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023795-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS (DEPRECADO)

ADA GENECI PALAVICINI GARCIAS (DEPRECADO)

 

Nesta data, faço a devolução do mandado e certidão. Certifico ainda, que 

embora o mandado de Carta Precatoria mencione o Banco Bradesco S/A, 

como tambem Requerido, ressai dos autos claramente que, o devedor na 

verdade, refere-se ao marido de ADA GENECI PALAVICINI GARCIAS, SR. 

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS, e no caso do mesmo, reitero os termos 

da certidão exarada quanto a Sra. ADA, restando que o mesmo nao foi 

localizado no endereço indicado, portanto, DEIXEI DE CITAR o requerido 

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS, por nao encontra-lo. Cuiaba, 15 de 

agosto de 2.018. Dejanira Ovidia da Silva - assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005191-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MARIA ZAPATEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Diligência e Entrega de 
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Mandados de Intimação, Citação, Notificação Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Capital/MT. Processo n.º: 

1005191-10.2017.8.11.0041 C E R T I D Ã O Certifico que, em Cumprimento 

ao r. Mandado de Citação e Intimação, expedido por este Juízo, em que a 

parte Autora: Banco Bradesco S.A., move Ação de Execução de Título 

Extrajudicial – Processo Cível, em desfavor da parte Requerida: Luana 

Maria Zapateiro, de posse do r. Mandado, diligenciei em dias e horários 

distintos, sendo que a ultima diligencia foi no dia 02/08/2018 às 12h00min, 

até ao endereço declinado no r. Mandado, Edifício LE PARCI, nesta e ali 

estando e após as formalidades legais NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, em virtude de ela não residir mais 

neste endereço. No local, fui recebido pela Sr.ª Marli Benedita de Oliveira, 

porteira do Edifico a mais de 08 anos, a qual após consultar a lista de 

moradores do edifício me informou que: “A Requerida mudou-se deste 

endereço a mais de 01 ano, e que ela não informou a ninguém o seu novo 

endereço”. Portanto, estas diligencias tornaram-se infrutíferas, a 

Requerida encontram-se em lugar incerto ou não sabido. Diante destas 

informações, suspendo as minhas diligenciais, devolvo o r. Mandado, para 

secretaria da vara para as providencias cabíveis. O REFERIDO É 

VERDADE E DOU FÉ. Cuiabá-MT., 03 de agosto de 2018. Bel. Marcelo da 

Costa Marques Freire. Oficial de Justiça Mat. 6244 SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002121-82.2017.8.11.0041

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:

JV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

SAULO TEIXEIRA LOPES (EXECUTADO)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação CERTIFICO que; Dirigi-me ao endereço descrito no dia 

26/07/18, as 13h e não encontrando a empresa descrita, perguntei na 

associação de empresas do distrito industrial e fui informado que 

situava-se em frente a associação e mudou de endereço para local não 

sabido. Assim sendo, faço a devolução do r. mandado para seus devidos 

fins. O Referido É Verdade E Dou Fé. CUIABÁ/MT, 6 de agosto de 2018. 

OTAVIO GONCALVES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 858313 Nr: 283-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. DA SILVA & CIA LTDA ME, ORLANDO 

JUVENAL DA SILVA FILHO, CACIA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$ 99.771,02 (demonstrativo – fls. 70/72).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC). Segue o extrato da medida de penhora 

online.

Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Novembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733480 Nr: 29725-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ROMEO 

SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, NEUZA 

OLIMPIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a devedora MARIANE SEIDENFUS, embora citada não efetuou o 

pagamento do débito. Manifeste o creedor requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777010 Nr: 30346-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, JOÃO CARLOS GOMES BARBALHO - OAB:155713, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A

 manifeste a parte executada BANCO BONSUCESSO S/A , no prazo de 

cinco dias sobre o documento de fls. 232

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 9432-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

EPP, IRINEU CARLOS TURAZZI, GRACIELLE FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:OAB/MT 

9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 manifeste o credor em cinco dias, sobre a petição de fls. 163/167

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 9432-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

EPP, IRINEU CARLOS TURAZZI, GRACIELLE FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:OAB/MT 

9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos.

Inobstante a possibilidade de penhora do percentual dos proventos da 

parte devedora, insta destacar, em casos especialíssimos, in casu, além 

do credor não apresentar nos autos informações essenciais ao 

acolhimento da medida excepcional, verifica-se que não se esgotaram as 

possibilidades de tentativa de satisfação do débito com medidas menos 

gravosas ao executado, de modo que indefiro o pleito, neste sentido.

 Em dez (10) dias o Credor manifeste-se sobre os veículos encontrados 

na consulta realizada via sistema Renajud (fls. 124-126).

Igualmente, no mesmo prazo, indique bens passiveis de penhora, sob 

pena de suspensão e arquivamento do feito em face da inexistência de 

bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1286792 Nr: 3861-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Autos nº 3861-58.2018.811.0041 - Código nº – ID: 1286792

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando a existência da distribuição em duplicidade destes 

Embargos com os Embargos à Execução (cod. 1304613), resta evidente o 

equivoco do Embargante, logo, a notória a falta de interesse na tramitação 

do feito. Em razão disso, nos termos do art. 485, VI, do CPC julgo extinto o 

presente processo.

 Sem custas, já deferida à justiça gratuita ao Embargante.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54569 Nr: 823-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARIA FORTES, ALESSANDRA 

MORRONI NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o pedido de dilação de prazo para apresentação do 

documento determinado à fl. 241 é de 21/08/2018 (fls. 242/244), portanto, 

de mais de 30 (trinta) dias, intime-se o exequente para em 48 (quarenta e 

oito) horas juntar os referidos documentos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 424197 Nr: 8319-02.2010.811.0041

 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): CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos.

A partir de maio/2016, as cooperativas de crédito foram incluídas no 

Sistema BacenJud, desenvolvido em 2001 pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e pelo Banco Central, com o objetivo de tornar mais fácil e 

ágil o trâmite de ordens judiciais no Sistema Financeiro Nacional.

 Assim, o pedido do credor de fl. 107 poderá ser atendido via sistema, o 

que determino nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 40.242,77 (planilha – fl. 77).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intime-se o Executado, via edital, 

para tomar ciência da penhora online e querendo, oferecer impugnação no 

prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, por desídia.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082794 Nr: 2821-12.2016.811.0041

 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): JOELSON DOS SANTOS, JOELSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2821-12.2016.811.0041 – ID: 1082794

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Devedor regularmente citado ante o ajuizamento dos embargos à 

execução - cod 1300834 (apenso).

 O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$124.759,82 (demonstrativo 

de calculo – fl. 69).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742527 Nr: 39419-38.2011.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 171 de 650



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÍNOLA & GUSMÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$6.900,30 (demonstrativo de 

calculo – fl. 46).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824688 Nr: 30733-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 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: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Autos nº 30733-86.2013.811.0041 – ID: 824688

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Frente a noticia do descumprimento do acordo e o disposto no art. 835, I, 

do CPC, que indica o dinheiro, em espécie ou em deposito ou aplicação em 

instituição financeira, como preferencia na ordem de penhora, defiro o 

pedido do credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$262.757,25 (demonstrativo de calculo – fl. 194).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 715447 Nr: 9463-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 1.878,87 (demonstrativo de 

calculo – fl. 180).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798046 Nr: 4434-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RICHARD DECKER 

NETO - OAB:4965/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 182.989,56 (demonstrativo de 

calculo – fl. 220).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 120929 Nr: 9162-11.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO FIGUEIREDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO, FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 9.685,71 (demonstrativo de 

calculo – fl. 182).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 808580 Nr: 15045-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. W. SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Barros Ferreira Jr. - 

OAB:7002/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 6.401,81 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 251).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

No mais, defiro o pedido de consulta para obter informações sobre 

possíveis BENS PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com as respostas da consulta, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

Não havendo sucesso na penhora ou nas informações acerca de 

possíveis bens penhoráveis, intime-se o Exequente a requerer o que 

entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Ademais, acerca dos pedidos para busca junto aos sistemas ANOREG e 

CAGED, informo que são diligencias que cabem ao Exequente promover.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de Novembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845246 Nr: 48959-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA FREITAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

 Vistos.LAUDELINA FREITAS SOUZA, qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em desfavor 

de banco BGN S/A, também identificado no processo.Narra a Autora que 

foi surpreendida em abril de 2012 com descontos em seu benefício de 

aposentadoria e que os descontos eram originários de contratos de 

empréstimos consignados junto ao Requerido. No entanto, alega que 

nunca deu causa ou solicitou tais empréstimos, razão pela qual postula 

pela declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes.É o 

breve resumo. DECIDO.(...)Excluem-se da competência dessas unidades 

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. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que 

fixou a competência das varas especializadas, de modo que declino da 

competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 445785 Nr: 20316-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E 

LOCADORA LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 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:

 Autos nº 20316-79.2010.811.0041 – ID: 445785

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$259.996,37 (demonstrativo 

de calculo – fl. 110).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 997547 Nr: 22432-82.2015.811.0041

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VENTURA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/0

 Considerando que intimação retro não constou advogado do requerido 

renovo a intimação Vistos.

Intime-se o requerido para esclarecer sobre o pedido de fls. 126/127, em 

05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo em caso de 

desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849930 Nr: 53048-11.2013.811.0041

 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): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 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). destaqueiConforme se verifica dos autos, 

anteriormente foi feita consulta de informações sobre possíveis bens 

penhoráveis via sistema RENAJUD E INFOJUD (fls.208/212), 

permanecendo, dessa forma, inalterada as diligências de localização de 

bens dos devedores, por outros meios disponíveis.Intime-se o credor para 

que em cinco (05) dias indicar bens que satisfaça a execução, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens 

penhoráveis.Intime-seCumpra-seCuiabá/MT, 14 de Novembro de 2018José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226325 Nr: 33533-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR DE SIQUEIRA, LEILA ANGÉLICA DE 

CAMPOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que em cumprimento ao mandado de fls. 430 expedido nos autos 

de n° 12673-85.2018.811.0041, em trâmite perante o juízo da 7ª vara cível 

de Cuiabá, no qual foi procedida a penhora de eventuais créditos do 

Requerente João César de Siqueira, no valor de R$6.004,95 (seis mil e 

quatro reais e noventa e cinco centavos). Certifico ainda que, nesta data, 

em consulta ao SISCONDJ constatei que encontra-se depositado nestes 

autos a importância de R$2.449,83 (dois mil reais, quatrocentos e quaenta 

e nove reais e oitenta e três centavos), conforme extrato em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383268 Nr: 19604-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO CPA IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499/MT

 Certifico que em cumprimento ao mandado de fls. 528, expedido nos 

autos de n° 12673-85.2001.811.0041, em trâmita perante o juízo da 7ª vara 

cível de Cuiabá, no qual foi procedida a penhora de eventuais créditos de 

exequente João César de Siqueira, no valor de R$6.004,95 (seis mil e 

quatro reais e noventa e cinco centavos). Certifico ainda que, nesta data, 

em consulta ao SISCONDJ constatei que encontra-se depositado nestes 

autos a importância de R$2.442,18 (dois mil, quatrocentos e quarenta e 

dois reais e dezoito centavos), conforme extrato em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344846 Nr: 15033-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BORGES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Considerando que a publicação retro não constou o patrono da parte 

executada, renovo a intimação Autos n.º 344846 – Cumprimento de 

Sentença

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado às fls. 150/152, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1015656-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA OAB - MT5071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a apresentação da Defesa tempestivamente pela 

parte requerida ID 1496019 e ss, portanto estando a mesma citada e ainda 

não estar os autos em fase processual de saneamento dos autos , 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida para manifestar no prazo legal quanto ao 

aditamento encartado aos autos no ID 15646790 e ss, nos termos do Art. 

319, II do CPC, sob pena de concordância tácita.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040665-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO FORTALEZA 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. 

1040665-08.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que a parcela pela qual foi notificada a requerida, 

encontra-se paga (vencimento em 11/06/2018), ID 16682797 e 16682799. 

Assim, não é válida a notificação, não restando comprovada a mora do 

requerido. A notificação é requisito indispensável para a para propositura 

da ação de busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. II – 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017713-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (RÉU)

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (RÉU)

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015834-90.2018.8.11.0041

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:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (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, e 

sobre a correspondência devolvida, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011061-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCM CENTRO OESTE CONSTRUTORA MUNDIAL LTDA - EPP (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-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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar - se sobre 

a petição de id.16710503 da parte requerida, sob o pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032916-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041034-02.2018.8.11.0041

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:

ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041034-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ 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 do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049573 Nr: 46196-97.2015.811.0041

 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 DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DILINO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 65, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990551 Nr: 18716-47.2015.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SINVAL DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 79, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054939 Nr: 48719-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE ANDRADE DO NASCIMENTO

 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 se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls.84, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21552 Nr: 1818-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AUTO PEÇAS VARZEA GRANDE 

LTDA, SIRLEY RIOS PEREIRA, ROBERTO ALVES PEREIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122.345/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4.474/MT, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT - 5959, 

SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte executada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a certidão de intempestividade expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020252 Nr: 32062-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER APARECIDA ARRUDA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 101, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788485 Nr: 42459-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDA MIRIAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 115, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780105 Nr: 33626-84.2012.811.0041

 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): CUIABÁ COMÉRCIO DE PAPELARIA E 

ASSISTENCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 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 
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pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853672 Nr: 56322-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES E OLIVEIRA LTDA - ME, PAULO DA 

SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794683 Nr: 999-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA -ME, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA, JOELSON 

EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR 

- OAB:8125 MS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 84, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785831 Nr: 39706-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 93, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891465 Nr: 24188-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400730 Nr: 33426-82.2009.811.0041

 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: PEDRO LEAL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750875 Nr: 2615-37.2012.811.0041

 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: JOILSON JOSÉ OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809790 Nr: 16276-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

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 online; ” 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):

 Cod. Proc.: 851083 Nr: 54074-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LUCIANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer 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, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446363 Nr: 20692-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A - (SUCESSOR POR 

INCORPORAÇÃO DO BANCO ABN AMRO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL MARTINS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

em05/10/2018) 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):

 Cod. Proc.: 1060845 Nr: 51396-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada da parte autora a trazer aos 

autos a qualificação completa da viúva do requerente, a fim de possibilitar 

seu cadastro e futura intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74445 Nr: 6740-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LINO GUIMARÃES, JOBE WILSON 

RODRIGUES, DIEGO PEIXOTO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B, HERCULINO DE HOLLANDA FILHO - OAB:32.381

 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 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.: 390941 Nr: 26347-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE ARRUDA 

MARINHO - OAB:224774/SP

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que não há motivos para que a 

distribuição seja realizada por continência/dependência aos autos de n. 

1836/2008 (código 221024), posto que este processo foi sentenciado, 

inclusive, havia sido sentenciado em 16/11/2007 quando sua determinação 

de redistribuição foi em 02/04/2009.

E assim, embora tivessem as mesmas partes, não possuem a mesma 

causa de pedir, e não há mais conexão entre os feitos, nem mais como 

serem julgados simultaneamente, exaurindo a competência deste juízo, 

concluindo que não há razão dos presentes autos serem distribuídos para 

esta vara.

Assim, determino que os presentes autos sejam remetidos ao Juízo da 

Comarca de Várzea Grande/MT, ao juízo competente da 1ª Vara Cível ou 

correspondente Bancária hoje.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085704 Nr: 4130-68.2016.811.0041

 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: JIMMY ANDERSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, em vista da discordância do 

requerente com a prestação de contas feita pelo requerido, bem como da 

complexidade da matéria (artigo 550, §6º e 551, ambos do CPC), e, assim, 

nomeio o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com 

endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, 

nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo ambas as partes 

arcarem com os honorários periciais, 50% para o requerente e 50% para 

o Banco requerido, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não 

implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intimem-se as partes, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758309 Nr: 10545-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 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: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria decisão nos autos apensos de n. 

1532-49.2013, código 536710.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 536720 Nr: 1561-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria decisão nos autos apensos de n. 

1532-49.2013, código 536710.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042810 Nr: 42898-97.2015.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:OAB/RS. 86527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Vistos etc.

I – Torno nula a citação por edital do requerido, posto que este não se 

encontrava em lugar incerto e não sabido, conforme consulta junto ao SIEL 

– Sistema de Informações Eleitorais de fls. 55. Entretanto, por seu 

comparecimento aos autos, dou-o por citado.

II – Intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para que traga aos autos o real valor do bem de 

quando apreendido (fls. 34 – 05/10/2006, data de sua entrega ao aqui 

requerido), não podendo o requerido arcar com a demora da venda ou 

avaliação deste pelo requerente (fls. 25 e 26 – 10 e 12/06/2015), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 536710 Nr: 1532-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria decisão final do Recurso de Apelação 

interposto nos autos da mencionada Ação Declaratória de Inexistência e 

Nulidade de Contrato de n. 13167-61.2012, código 760784, posto que 

afeta o julgamento da presente demanda.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809819 Nr: 16305-02.2013.811.0041

 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: THORMIDES AROLDO PINTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER MANOEL DE 

SIQUEIRA GODOY - OAB:16194/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Diante da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Recurso 

de Apelação n. 101310/2017, foi cassada a sentença de fls. 152.

Assim, intime-se o Banco Cruzeiro do Sul requerido para que traga aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a integralidade do contrato objeto da 

ação.

II – Defiro o pedido de fls. 221/223, cite-se o requerido Banco Pan S/A 

para a presente ação, conforme decisão inicial de fls. 29/30, intimando o 

mesmo para também, no prazo de resposta, trazer cópia do contrato 

firmado entre as partes.

Proceda-se à alteração na capa dos autos incluindo-o.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 391204 Nr: 26489-56.2009.811.0041

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA APARECIDA MONTILHA - ME, LETÍCIA 

APARECIDA MONTILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno os requeridos ao pagamento da quantia R$ 

11.241,64 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro 

centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento 

desta ação.Diante da manifestação de fls. 202/225, com a informação de 

que houve a incorporação do requerente, defiro o pedido e determino que 

proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

passando a figurar como requerente Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, CNPJ 

08.742.188/0001-55.Condeno ainda os requeridos ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 868635 Nr: 8462-49.2014.811.0041

 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: LORENÇO AMBROSIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1136270 Nr: 25731-33.2016.811.0041

 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: KAREN MALAGOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOCRED FINANCEIRA S/A, CRÉD. FINANC. 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO MAGALHAES 

MEDEIROS - OAB:60702

 Vistos etc.

I – Defiro a emenda a inicial de fls. 136, com a concordância do requerido 

ilegítimo às fls. 138. Proceda-se à alteração do polo passivo da demanda, 

devendo ser excluído o requerido Portocred S/A Crédito, Financiamento e 
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Investimento e incluído, em seu lugar, o requerido Portoseg S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, como pleiteado às fls. 136.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para as devidas alterações 

na capa dos autos, bem como no sistema Apolo.

II – Após, expeça-se mandado de citação ao requerido, no endereço de 

fls. 136v, 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, consoante decisão de fls. 122/123.

III – Proceda-se ao desentranhamento da contestação de fls. 126/130, 

entregando-a ao seu subscritor, mediante recibo nos autos, posto que não 

é mais parte nesta demanda, com sua expressa concordância às fls. 138.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045262 Nr: 44041-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação e, de 

consequência, declaro extinta a obrigação do requerente com o requerido 

em relação ao débito da parcela aqui consignada, vencida em 08/07/2015 

(fls. 12), resolvo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Traga ainda o Banco requerido, em 05 (cinco) dias, os 

dados corretos do autorizado ao levantamento, com poderes para tal, seu 

nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o 

artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.Após, expeça-se o competente 

alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do 

Banco requerido, para a devida baixa do saldo devedor do requerente e 

quitação do débito referente ao débito de cartão de crédito pelas parcelas 

depositadas nestes autos de n. 01 a 08, fls. 14/33.Condeno o Banco 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa atualizado.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1079312 Nr: 1069-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Defiro o pedido de fls. 69 e determino o desentranhamento do mandado 

de busca e apreensão do bem e citação do requerido, para nova tentativa 

de cumprimento no endereço de fls. 56.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que a certidão anterior 

de fls. 58 indicou que não foram localizados o bem e o requerido.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Comprovante de pagamento da diligência às fls. 70/71, para o devido 

cumprimento de mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028555 Nr: 36067-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL BURITI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896629 Nr: 27377-49.2014.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036969 Nr: 40065-09.2015.811.0041

 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: BENICE AGUIAR E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste acerca do laudo trazido pelo 

Banco requerido às fls. 120/125, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 909696 Nr: 36620-17.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR & COUTINHO COM. E SERVIÇOS EM 

MAQUINAS, ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Vistos etc.

Não obstante a discordância do requerente, apenas no tocante ao 

pagamento ou não dos honorários periciais às fls. 288, homologo, para 

que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários da perita vinda 

às fls. 279/285 de R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais), cujo 

“quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido.

Desta feita, intimem-se o reqeurente, consoante determinação de fls. 266, 

decisão esta que passou irrecorrida neste ponto, para providenciar o 

recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a realização da 

perícia, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser realizada 

penhora online em suas contas.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1031040 Nr: 37278-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA NATALLY DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE O. 

RODRIGUES - OAB:17.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, 

devendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 132, o Banco requerido 

trazendo documentos de fls. 134/143, cumprindo sua obrigação (sentença 

fls. 77/80), e silente a requerente conforme certidão de fls. 146, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754867 Nr: 6862-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNY LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402919 Nr: 34922-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROQUE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente Dr. Marcos Antonio 

Rachid Jaudy , para manifestar nos autos quanto a informação constante 

no Alvará "TRANSFERÊNCIA SUPERA O LIMITE DO TIPO DE CONTA 

DESTINO.O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA A CONTA JUDICIAL DE 

ORIGEM. Requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013379 Nr: 28975-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESERV COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇOES LTDA ME, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, 

BALDUINO MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as certidões NEGATIVAS de fls. 122 e 

124, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826100 Nr: 32054-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINALMAT SINALIZAÇÕES LTDA, JAIRO 

GUSTAVO AMARAL, ULISSES FITIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls.93 , sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085310 Nr: 3952-22.2016.811.0041

 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): GIAN CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 86, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450885 Nr: 23353-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON WAGNER STRASINSKI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls.130, sob pena 

de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58412 Nr: 138-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVS Cidade Veículos Shopping Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 

DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 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 informa " endereço insuficiente"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404403 Nr: 36192-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIC TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAIS - OAB:12.549/MT

 Vistos etc.

Defiro a consulta de dados cadastrais pelos Sistemas Infojud (Delegacia 

da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central) do requerido:

- NIC Transportes Ltda – CNPJ n. 08.149.598/0001-97.

Assim, visto que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se 

o requerente para das andamento ao feito, com a busca e apreensão do 

bem e 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.: 245535 Nr: 13514-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTIAGO DE AZEVEDO - ME, 

MARCOS SANTIAGO DE AZEVEDO, CLEIDE DE PAULA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177/MT, DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA - OAB:, 

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - OAB:6.341 - MT, WELTON 

RICALDES DA SILVA - OAB:8375/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da exceção de pré-executividade apresentada nos autos às fls. 181/189, 

no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038243-60.2018.8.11.0041

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:

THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038247-97.2018.8.11.0041

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:

JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 8 2 4 7 - 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: JORGE 

RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

a emenda à inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ PRISMA 1.4 MT LT, Ano Fabricação/Modelo 2016/2016, 

Chassi 9BGKS69R0GG234554, Renavam 1084533402, Placa QBL-0083, 

Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

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. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016893-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016893-84.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDO BENEDITO DA 

CONCEICAO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

ID 15826731. II – Em cumprimento à decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, 

proferido no Recurso de Apelação constante no ID 15826728, intime-se o 

Banco executado para interromper imediatamente os descontos na folha 

de pagamento do autor, das parcelas relacionadas ao empréstimo em 

questão. III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez 

por cento) do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC. IV – Em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência do patrono do 

exequente, intime-se o Banco executado para pagamento do débito, na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

nos termos do artigo 523 do citado Código. Ressalto que a multa de 10% 

(dez por cento) e mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso 

de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. V – Em relação ao pedido 

constante na letra “e”, ID 15857394, ressalto que o Código prevê que, 

sendo possível a liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o 

caso dos autos, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma 

do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, assim, deve prosseguir a execução com simples 

cálculos aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, 

§2º e 523 do CPC. Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de 

todo o valor que pretende executar, em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 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: 1006352-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAIXAO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006352-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE PAIXAO SOARES RÉU: 

BANCO GERADOR S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de 

processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 15215850. Em vista 

disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença. II – Intime-se o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da petição e depósito constantes nos 

ID's 15997669 e 15997668, bem ainda, para informar os dados corretos do 

autorizado ao levantamento do alvará judicial, seu nome, CPF/CNPJ, banco, 

agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do débito, nos 

parâmetros determinados conforme sentença (ID 11757985), decisão dos 

embargos de declaração (ID 12590768) e acórdão do Recurso de 

Apelação junto ao ID 15215853. Vindo o cálculo, intimem-se as partes para 

se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013930-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACK CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-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: 

1013930-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JACK 

CASTRO DE SOUZA Sentença Vistos etc. Aymoré - Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A devidamente qualificado, por intermédio 

do seu advogado, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão com pedido de liminar contra Jack Castro de Souza, 

também devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta Capital, 

expondo e requerendo o seguinte: Alega que as partes celebraram Cédula 

de Crédito Bancário de nº 002443/0669, na data de 23/01/2014, do 

seguinte bem: “VEÍCULO MARCA HONDA, MODELO CIVIC SEDAN LXL 1.8 

AU, CHASSI 93HFB2650CZ216891, RENAVAM 000466162162, PLACA 

FCB-5940, COR BRANCA, ANO 2012”. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações, com vencimento em 

16/02/2018, 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.º 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 21.027,23 (vinte e um mil vinte e sete reais e vinte e três 

centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato 

em que se funda o pedido (ID 13321603), e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, ID 13321604. Em 

decisão proferida junto ao ID 14447870, 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, consoante 

informação do Sr. Oficial de Justiça no ID 14637026. O requerido 

compareceu espontaneamente aos autos junto aos ID’s 14742683, 

14742762 e 14742779, requerendo os benefícios da justiça gratuita, 

pleiteando a purgação da mora e a expedição do mandado de restituição 

do veículo, objeto da lide. Diante do comprovante de pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, totalizando o pagamento integral da dívida, 

constante no ID 14742797. O Juízo deferiu em decisão junto ao ID 

148000018, o pedido de gratuidade da justiça, a purgação da mora ao 

requerido, a restituição do bem, diante do comprovante de pagamento da 

totalidade da dívida, bem como, determinou a intimação do requerente para 

manifestar acerca do valor depositado. O bem foi restituído ao requerido, 

consoante auto de restituição ID 13024090. O autor manifestou junto ao ID 

14956063, concordando com os valores depositados a título de purgação 

da mora e requerendo o levantamento dos valores depositados na Conta 

Única. O requerente compareceu aos autos pleiteando pela baixa do 

gravame constante no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, ID 

16261411. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Aymoré - Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A contra Jack Castro de Souza, acima 

qualificados, visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia 

de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. O requerido não 

apresentou contestação, entretanto purgou a mora, conforme petição e 

comprovante de pagamento junto ao ID 14742797. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerido foi devidamente constituído em mora, em vista 

do recebimento da notificação extrajudicial, o que é suficiente para 

constituir em mora o devedor. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária 

em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 
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(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se o contrato em que se funda o pedido junto ao ID 13321603, 

e também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora (ID 13321604), demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. Ora, o autor teve que acionar a 

máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, 

somente depois de deferida a liminar, compareceu o requerido aos autos, 

realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz como 

consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a 

purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se 

baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 

nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, consoante o próprio banco 

requerente reconhece na petição junto ao ID 15053461, a extinção da lide 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, revogo a liminar concedida junto ao ID 14447870. Declaro 

quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as 

parcelas do contrato, vencidas e vincendas, consoante valor informado 

pelo Banco requerente na inicial. Intime-se o Banco requerente para 

providenciar a baixa do gravame constante no prontuário do veículo junto 

ao DETRAN/MT. Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, obrigação que 

fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária, 

com fulcro na Lei 1.060/50. Diante do extrato de conta anexo, com os 

valores depositados em juízo a título de purga da mora e devidamente 

vinculados a este processo, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados na Conta Única ao requerente para a devida baixa do 

saldo devedor do requerido e quitação do débito, consoante dados 

informados junto ao ID 15053461. 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.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034285-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISVALDO PAIVA DE MENEZES OAB - DF29518-O (ADVOGADO(A))

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/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. 

1034285-03.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A ingressou com a presente Ação 

Monitória contra Elizabeth Pereira Galindo da Silva, ambos devidamente 

qualificados e representados, pretendendo o recebimento da quantia de 

R$ 44.714,56 (quarenta e quatro mil, setecentos e catorze reais e 

cinquenta e seis centavos), em vista do inadimplemento do contrato 

firmado em 31/01/2017 no valor de R$ 35.000,00 a ser pago em 30 

parcelas mensais de R$ 1.784,30, pela parcela vencida em 10/08/2017. Ao 

final requereu a procedência dos pedidos iniciais, convertendo o mandado 

inicial executivo, instruindo a inicial com a ficha cadastral e extrato de 

débito. Junto ao ID 13576254 a requerida apresentou Embargos, em 

síntese, alegou que tomou conhecimento da presente Ação Monitória em 

decorrência de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e se 

deparou com a dívida ora cobrada nos presentes autos e em outras duas 

ações. Afirmou que nunca firmou qualquer contratação com a parte 

requerente, e está sendo penalizada com as mencionadas ações e 

negativação de seu nome, sendo a importância total pretendida a receber 

pelo requerente das 3 (três) ações de R$ 141.680,46. Ressaltou ainda as 

fortes evidências de simulação de empréstimos ou até mesmo fraude com 

o seu nome, pois, conforme constante na Ficha Cadastral de ID 10631796, 

vários dados pessoais relativos à requerida são incorretos, como estado 

civil, o número de seu RG, a data de expedição deste, sua data de 

nascimento e a assinatura não condiz com o documento pessoal. Relatou 

ainda sobre a responsabilidade do requerente em arcar com os danos 

morais, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos cadastros dos 

órgãos de restrição ao crédito. Requereu ao final a condenação do 

requerente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que seja concedida a tutela de urgência 

para determinar à parte requerente que proceda a retirada do nome da 

requerida dos cadastros de inadimplentes. Pleiteou ainda que o requerente 

seja condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, por perdas 

e danos, nos moldes do art. 79 do Código de Processo Civil. Pugnou pela 

produção de prova pericial para comprovar que a assinatura constante do 

documento intitulado “Ficha Cadastral” não é da requerida. O requerente 

apresentou réplica à contestação junto ao ID 14528356 afirmando que os 

argumentos trazidos pela requerida são meramente procrastinatórios e 

não merecem prosperar, pois a mesma, em nenhum momento de sua 

defesa, alegou o pagamento do débito ou o cumprimento das obrigações 

contratuais, insurgindo apenas contra a assinatura do contrato. Que a 

requerida assinou o contrato e concordou com as cláusulas. Não há 

qualquer prova inequívoca nos autos que comprove os vícios alegados e 

que possam macular o negócio jurídico celebrado, entre as partes. 

Ressaltou que a presente ação visa tão somente o cumprimento da 

obrigação contratual, sendo que, qualquer declaração de nulidade do 

contrato pactuado deverá ser discutido em processo autônomo. 

Asseverou que a reconvenção carece totalmente de amparo legal, pois 

não há que se falar em repetição de indébito, já que no caso em tela não 

restou comprovado a alegada fraude suscitada, pois o contrato faz lei 

entre as partes, princípio geral do direito que deve ser observado no caso 

em tela. Que é desnecessária a realização de audiência de conciliação, 

devendo o feito ser julgado antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do 

CPC. Requereu a imposição de multa por litigância de má-fé, e a 

procedência da Ação Monitória e improcedência dos Embargos Monitórios. 

A parte requerida se manifestou ainda junto aos ID’s 14902362 a 

14902410. Equivocadamente juntou aos ID’s 16382564 e 16382584 um 

pedido de execução de sentença, e junto ao ID 16394745 requereu o 
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desentranhamento destas. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. 

É o Relatório. Fundamento e Decido. Trata-se a presente Ação Monitória 

proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra 

Elizabeth Pereira Galindo da Silva, pretendendo o recebimento da quantia 

de R$ 44.714,56 (quarenta e quatro mil, setecentos e catorze reais e 

cinquenta e seis centavos), em vista do inadimplemento do contrato 

firmado em 31/01/2017 no valor de R$ 35.000,00 a ser pago em 30 

parcelas mensais de R$ 1.784,30, pela parcela vencida em 10/08/2017. As 

questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por 

envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o 

julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade 

com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Trata-se a presente 

ação de cobrança de crédito referente à contratação de “móveis geral”, 

como se constata junto à Ficha Cadastral de ID 10631796. Afirmando a 

requerida a inexistência de relação jurídica com a parte requerida, pois a 

assinatura ali lançada quando da feitura da contratação não é sua, nem 

mesmo os dados pessoais e documentos. Em análise detida dos autos, 

nota-se a divergência da assinatura da parte requerente na Ficha 

Cadastral de ID 10631796, na qual consta o crédito liberado com os 

documentos que instruem os Embargos Monitórios, como Carteira de 

Identidade e Procuração (ID’s 13576256 e 13576260), assim, não há como 

se exigir da requerida a responsabilidade pelo adimplemento da dívida, 

incidindo, assim, o que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Súmula 479 - As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 

Apesar da ação monitória exigir documento escrito da dívida, não há como 

considerar o documento apresentado pelo requerente, que diverge da 

assinatura da parte requerida e não traz qualquer elemento a 

consubstanciar a postulação, inclusive, divergências de seus dados 

pessoais. No caso a requerente é Instituição Financeira que exige para 

qualquer transação, cópias de documentos pessoais para averiguar sobre 

a assinatura do cliente. No presente caso, o requerente somente trouxe a 

ficha cadastral, com assinatura divergente, dispensando até mesmo 

perícia técnica, posto que, não condiz com a apresentada pela requerida. 

Logo, não há que se falar em regularidade do documento que 

consubstancia a dívida cobrada nos autos. Desta forma, não pode 

prevalecer o negócio jurídico realizado entre as partes, visto que firmado 

com assinatura grosseiramente, divergente da assinatura posta pela 

requerida. Em vista da documentação trazida à demanda, reputa-se a 

veracidade dos fatos alegados pela requerida, que sequer foram 

contestados pela parte requerente, não podendo a requerida arcar com 

um débito que não deu causa. Importante consignar que, a 

responsabilidade aqui em questão é objetiva, fundamentada na Teoria do 

Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), devendo o empreendedor 

suportar os ônus decorrentes da atividade desenvolvida. Ressalta-se que 

o Banco, não demonstrou a origem do débito, de modo que deixou de 

comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

Embargante, nos termos do artigo 373, II do CPC. Neste sentido: 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO TÍTULO 

EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE PERTENCENTE AO 

EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, 

DO CPC. [...] 1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da 

prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento. A fé 

do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, 

e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não 

comprovada a sua veracidade. [...] 3. Recurso especial provido.” (STJ, 

REsp 908.728/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL – 

DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – COBRANÇA INDEVIDA – 

DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a perícia 

grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos 

autos do contrato original pelo Banco, não se desincumbiu do ônus de 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a teor do 

disposto no artigo 373, II do CPC. Tratando-se de impugnação da 

autenticidade do documento, o ônus da prova da sua veracidade incumbe 

à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). “É devida a 

indenização por dano moral quando a persecução estatal ultrapassa o 

mero dissabor, obrigando o indivíduo que não é parte legítima na ação a se 

defender reiteradamente, em diversas instâncias judiciais” (STJ, AgRg no 

AREsp 426.631/RS). Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução. 

(TJMT, Ap 3624/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017). Deste modo, ausente prova da contratação, 

mostra-se ilegítima a cobrança da dívida levada a efeito na Ação Monitória 

em desfavor do requerente. Neste sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ART. 514, II DO CPC. ATENDIMENTO. 

Razões de Apelação que rebatem os fundamentos da sentença. 

Obediência ao disposto no art. 514, II do CPC. EXECUÇÃODE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA. - Nulidade do título extrajudicial que embasa a execução 

frente ao embargante, em razão da falsificação da assinatura lançada no 

documento. Impossibilidade de cobrança do débito em relação ao 

embargante. - Honorários advocatícios. Ausência de condenação. 

Apreciação equitativa do juiz. Observância das balizadoras do art. 20, § 

3º do CPC. Verba reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70062816749, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 25/02/2016). Na hipótese de relação de consumo, exige-se do 

fornecedor de serviço diligências para prevenir a ocorrência de danos ao 

consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos. A cobrança indevida 

reflete a negligência do serviço prestado, comprovando o ato ilícito do 

Embargado e o seu dever de indenizar, pois o fornecedor tem 

responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), logo o dano moral é in re ipsa 

(presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo 

este evidenciado pelas circunstâncias do fato. É inegável o abalo sofrido 

com a cobrança indevida, sofrida pela requerida, visto a necessidade de 

contratar um advogado para defender sua honra, fatos que passam de 

mero aborrecimento e caracteriza dano moral. Neste sentido, o STJ se 

posiciona: “(...) É devida a indenização por dano moral quando a 

persecução estatal ultrapassa o mero dissabor, obrigando o indivíduo que 

não é parte legítima na ação a se defender reiteradamente, em diversas 

instâncias judiciais, como no caso vertente (...)” (AgRg no AREsp 

426.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014). Posto isso, inequívoca a 

caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever 

reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato 

praticado. Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e 

jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Tenho ainda que, 

ante a ausência de previsão legal expressa, regular um montante justo e 

equitativo para satisfação decorrente de dano moral puro constitui árdua 

função a ser exercida pela atividade jurisdicional. A fim de nortear o 

Estado-juiz em seu mister de arbitrar o quantum justo como satisfação dos 

padecimentos morais, o sistema jurídico pátrio prescreve critérios 

específicos para aferir e valorar, por aproximação, o montante reparatório 

adequado. São as denominadas pautas de mensuração de dano moral, 

tais como, o grau de reprovação da conduta lesiva e a intensidade e 

durabilidade do dano sofrido. Em se tratando de ação de indenização em 

que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é 

relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face de as orientações acima 

esposadas, impõe-se a fixação do montante da indenização por 

arbitramento. Assim, levando-se em conta os fatos narrados, bem assim a 

vultosa quantia cobrada, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), como pleiteado pela requerida nos autos. No 

tocante à litigância de má-fé entendendo indevida a qualquer das partes, 

ante a ausência dos casos especificados em Lei, o fato de ausência de 

direito não reputa-se má-fé. Concedo a tutela de urgência, determinando 

que a parte requerente exclua dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito o nome da requerida, em relação ao débito anunciado nos autos. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, julgo por resolução de mérito a presente Ação Monitória e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, acolhendo em parte os Embargos, com fulcro no 

que dispõe o artigo 487, I do CPC. Concedo a tutela de urgência vindicada 
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nos autos, e determino que a parte requerente proceda à exclusão do 

nome da requerida dos cadastros de proteção ao crédito. Condeno o 

requerente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC 

desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a 

citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC). Condeno o requerente 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir 

do ajuizamento da ação. 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, 27 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030563-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDENIRA BATISTA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030563-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SIDENIRA BATISTA ALVES Sentença Vistos etc. Banco 

Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Sidenira 

Batista Alves, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

16340965. 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). Ante a renúncia ao 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. 

AT/Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018469-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018469-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JOAO BOSCO RODRIGUES 

MOREIRA EXECUTADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Sentença 

Vistos etc. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. A 

parte exequente comparece aos autos pleiteando pelo cumprimento de 

sentença, apresentando o cálculo do débito atualizado, consoante ID 

15496218. O Banco executado comprovou o pagamento da condenação, 

ID 16439733. Diante disso, intime-se o exequente, para informar os dados 

corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, 

agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados na Conta Única, em 

favor do patrono do exequente. Ante o pagamento da integral da 

condenação, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento 

de sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1016982-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT0015256A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a parte autora para, querendo, impugnar as contestações 

apresentadas aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT , 27 de novembro 

de 2018. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021554-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA LUCIA ALONSO CORREA (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc (...) Ante o exposto: a) Indefiro o pedido firmado pela ré Nelma 

Lúcia Alonso Correa de sobrestamento deste feito; b) Rejeito as teses de 

prescrição e decadência; c) Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo 

procedentes os pedidos contidos na inicial da presente Ação Civil Pública, 

em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso e Nelma Lúcia Alonso Corrêa, e, assim, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declaro a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a indevida estabilidade à ré Nelma Lúcia Alonso Corrêa (Ato n.º 

1295/01), bem como do Ato OS/MD/027/90 de 29/11/90, que agraciou a ré 

com a transformação automática do contrato de trabalho, tendo seu 

emprego transformado em cargo submetido ao regime estatutário; da 

Portaria nº 210/01 de 01/09/2001, que enquadrou a ré no cargo de 

Assistente de Apoio Legislativo, especialidade Técnico Legislativo; e de 

todos os demais atos administrativos subsequentes, que reconheceram a 

efetivação e o enquadramento da ré Nelma Lúcia Alonso Correa no cargo 

de Técnico Legislativo Nível Médio da AL/MT; d)- Condeno a Ré Nelma 

Lúcia Alonso Corrêa nas custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentas[1]; e)- No tocante aos 

honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil 

pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido; f)- 

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso deverão ser intimados, 

na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, interrompam o pagamento à ré Nelma Lúcia Alonso Corrêa 

de qualquer remuneração, subsídio etc. decorrente do Ato n.º 1295/01, 

que a estabilizou e efetivou no serviço público, bem como do Ato 
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OS/MD/027/90 de 29/11/90, que agraciou a ré com a transformação 

automática do contrato de trabalho, tendo seu emprego transformado em 

cargo submetido ao regime estatutário; da Portaria nº 210/01 de 

01/09/2001, que enquadrou a ré no cargo de Assistente de Apoio 

Legislativo, especialidade Técnico Legislativo; e de todos os demais atos 

administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). g)- 

Encaminhem-se cópia da inicial e dos documentos que a instruem à Central 

de Inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para apurar 

a prática, em tese, de falsificação de documento em relação a declaração 

de tempo de serviço que a requerida Nelma Lúcia Alonso Correa teria 

prestado na Prefeitura de Salto do Céu – MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações exaradas na 

presente sentença. Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018. (assinado 

eletronicamente)Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038820-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038820-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERIDO: EDUARDO QUESADA 

PIAZZALUNGA Vistos etc. Intime-se o patrono da parte requerida para 

apresentar nos autos a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Colacionadas aos autos as informações, retornem-me conclusos para 

designação de audiência para inquirição da testemunha de defesa Camila 

Fernandes Rocha. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1311446 Nr: 11246-57.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E 

DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação apresentada aos autos, no prazo 

de legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1040021-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDRE MANJABOSCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1040021-65.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRUNO 

ANDRE MANJABOSCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiros opostos por Bruno André Manjabosco em face do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

indisponibilidade decretada nos autos da Ação Civil Pública, processo n. 

1006138-64.2017.8.11.0041 e levada a termo o imóvel de matrícula n.º 

14.767, registrado no 1º Serviço Registral de Nova Mutum – MT. O 

Embargante requer a desconstituição de tal constrição judicial, postulando, 

ainda, a concessão das benesses da justiça gratuita. A petição inicial foi 

instruída com documentos de ids. 16574720, 16574722, 16574723, 

16574738, 16575093, 16575095, 16575098, 16575100, 16575106, 

16575108, 16575111, 16575112, 16575113, 16575116, 16575118, 

16575123, 16575126 e 16575132. É o relato do necessário. Decido. A 

despeito do alinhavado pelo embargante, constata-se da exordial a 

ausência de indicação de parte legítima para integrar polo passivo dos 

presentes embargos, qual seja Mauro Antônio Manjabosco, haja vista que 

na matrícula do imóvel n.º 14.767, registrado no 1º Serviço Registral de 

Nova Mutum – MT, consta o nome do Sr. Mauro Antônio Manjabosco como 

representante. Desse modo, afigura-se imprescindível que Mauro Antônio 

Manjabosco seja incluído no polo passivo dos presentes embargos de 

terceiro, de modo que o Embargante deverá ser intimado para tal 

desiderato, nos moldes determinados pelo art. 321 do CPC. Ante o 

exposto: a)- Determino que o Embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a emenda da inicial, com o fito de incluir todas as partes que 

integram a ação principal no polo passivo dos presentes, nos termos do 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial; b)- No mais, 

proceda-se a vinculação dos autos aos da Ação Civil Pública n. 

1006138-64.2017.8.11.0041; c)- Cumprida a determinação acima, ou 

escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, retornem-me os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031889-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (INVENTARIADO)

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA (HERDEIRO)

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 
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1031889-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MANOEL TERTULIANO DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA Vistos etc. Tendo em vista o pedido de 

dilação de prazo constante no Id nº 16231395 e, visando o efetivo e 

regular prosseguimento do feito, concedo tão somente o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, para o cumprimento da ordem emanada. 

Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora por intermédio de seu 

procurador, via DJE, para o devido prosseguimento ao feito, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036204-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN REGINA DE ASSUNCAO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES MARCAL DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036204-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MIRIAN REGINA DE 

ASSUNCAO FARIA REQUERIDO: ARISTIDES MARCAL DE ASSUNCAO 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 

15 (quinze) dias, colacionando aos autos cópia do termo de curatela, pois 

a referida ação de substituição de Nº Proc. 1036204-90.2018, que esta em 

tramite junto a esta vara judicial, com decisão desde o dia 16.10.2018, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034521-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE FATIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO(A))

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - MT20384/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PEREIRA MAGALHÃES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1034521-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO TADEU PEREIRA 

MAGALHAES, DEYZE FATIMA MAGALHAES INVENTARIADO: ALCEU 

PEREIRA MAGALHÃES Vistos etc. INTIME-SE o inventariante, para que 

apresente as declarações, em observância ao disposto no art. 660, do 

Código de Processo Civil, fazendo-a acompanhar por plano de partilha, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008996-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA CALDEIRA TREVISAN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL RAMOS TREVISAN (HERDEIRO)

ENZO CALIL TREVISAN (HERDEIRO)

TANIA MARIA TREVISAN (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008996-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOVINO TREVISAN 

INVENTARIADO: ONESIA CALDEIRA TREVISAN Vistos etc. Intime-se o 

inventariante, para da cumprimento integral à decisão constante do id 

12611286, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033673-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AKEMI NAKAGAWA IWASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SABURO IWASE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1033673-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SONIA AKEMI NAKAGAWA 

IWASE INVENTARIADO: ANTONIO SABURO IWASE Vistos etc. Defiro 

parcialmente o pedido constante do id 1592156, eis que, não há nos autos 

comprovação e/ou juntada de atestado médico, que impossibilite o 

cumprimento das determinações. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento da decisão do id. 14520870, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023286-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA OTTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAULPHO LUIZ OTTONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1023286-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA OTTONI 

INVENTARIADO: ATAULPHO LUIZ OTTONI Vistos etc. Defiro parcialmente 

o pedido constante do id 16231800 e, concedo o prazo de 20 (vinte) dias, 

para cumprimento integral das determinações contidas no id 15409406, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038622-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURITA MARIANA DE JESUS RONDON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1038622-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS CEZAR RONDON 

REQUERIDO: AURITA MARIANA DE JESUS RONDON Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, laudo médico atualizado, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela 
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Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038590-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1038590-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA IRDES DE LIMA RÉU: 

OVIDIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o núcleo de prática jurídica, 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o 

endereço e qualificando os pais do de cujus, sob pena de indeferimento 

da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038396-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALLAN BATISTA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEY FATIMA NEVES OAB - MT10737/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SANTANA MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1038396-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FERNANDO ALLAN BATISTA DE 

MORAIS RÉU: ANA CAROLINA SANTANA MORAES Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos a sentença em que foram fixados os alimentos, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1039029-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA YANDRA CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

AUXILIADORA BENITES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMPOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1039029-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AUXILIADORA BENITES 

VIANA, BRUNA YANDRA CAMPOS DE ASSIS REQUERIDO: PAULO 

CAMPOS DIAS Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial 

para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a sentença 

em que fora reconhecida a união estável, sob pena de indeferimento da 

presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008865-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

NOEMI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO ALVES DE 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 do seu Advogado, 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, 27 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039960-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

K. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1039960-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KARINA ROSA ABREU, 

SILVANA ROSA E SILVA REQUERIDO: MARCOS AURELIO DE ABREU 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, 

em 15 (quinze) dias, qualificando e informando o endereço do outro 

herdeiro do falecido, tendo em vista, ser necessário a sua citação, sob 

pena de indeferimento da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040078-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELIO JACINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1040078-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: DELIO JACINTO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando a certidão de casamento do curatelado, bem 

como, o laudo médico atualizado, que contenha o número do CID, sob pena 

de indeferimento da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029139-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE TEODORO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO NERIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (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 
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- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, , por meio do seu Advogado, 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, 27 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001836-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANEO MARCOS CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA E REQUERIDA, por meio de seus advogados, 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, 27 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008529-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE CORDEIRO (REQUERENTE)

MARILENE DE SOUZA CORDEIRO (REQUERENTE)

ELIANE MARIA CORDEIRO (REQUERENTE)

KARLA CRISTINA CORDEIRO (REQUERENTE)

KELLI REGINA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

creusa loiola cordeiro (REQUERIDO)

JOSE CORDEIRO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLE SOARES MELO OAB - CE39811 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1008529-55.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARILENE DE SOUZA 

CORDEIRO, KATIA CILENE CORDEIRO, KELLI REGINA CORDEIRO, ELIANE 

MARIA CORDEIRO, KARLA CRISTINA CORDEIRO REQUERIDO: JOSE 

CORDEIRO FILHO, CREUSA LOIOLA CORDEIRO Vistos etc. Em atenção ao 

pronunciamento Ministerial de id. 16364762, intimem-se os herdeiros para 

que se manifestem acerca da impugnação às primeiras declarações 

constante do id. 15710168, no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, 

renove-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3821 Nr: 5420-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETH BENTO DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Zeferino de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE/PARTE INTERESSADA, por meio do seu 

Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

recolhimento das custas referentes à quantidade de formais de partilha 

expedidos, bem como, proceder à retirada destes, sob pena de 

arquivamento dos autos, sem a sua devida retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836718 Nr: 41656-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMELINDA DEL BARCO CORRÊA, GONÇALO PEDRO 

DE BARROS DEL BARCO, REGINA CELIA DE BARROS DEL BARCO, 

MARIA HELENA DEL BARCO PLETISTSCH, JOSÉ EDUARDO DEL BARCO, 

GILDA DEL BARCO NEVES, BENEDITO TADEU DE BARROS DEL BARCO, 

ELIANE DEL BARCO AGUIAR, VERA LUCIA MARIA DE BARROS DEL 

BARCO, RICARDO DE BARROS DEL BARCO, ANTONIO SAVIO DE 

BARROS DEL BARCO, EDWIRGES AUXILIADORA DE BARROS DEL 

BARCO, BERNARDETE DEL BARCO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO DEL BARCO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA BARBOSA 

- OAB:17.134-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE/PARTE INTERESSADA, por meio do seu 

Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

recolhimento das custas referentes à quantidade de formais de partilha 

expedidos, bem como, proceder à retirada destes, sob pena de 

arquivamento dos autos, sem a sua devida retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3391 Nr: 3376-64.1995.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Sebastiana de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doratina Nunes de Lima (De cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/INTERESSADA, por meio do 

seu Advogado, para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para retirar os FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO/ALVARA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146816 Nr: 30358-80.2016.811.0041

 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: HERNANI ZANIN JUNIOR, ROSANGELA DE CASSIA 

LEON LEITE, ROSANA LUCIA DOURADO LEON EVANGELIDIS, MARCELA 

LEÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VICENTE LEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - 

OAB:18625, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B, SERGIO DONIZETI 
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NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE/PARTE INTERESSADA, por meio do seu 

Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

recolhimento das custas referentes à quantidade de formais de partilha 

expedidos, bem como, proceder à retirada destes, sob pena de 

arquivamento dos autos, sem a sua devida retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076561 Nr: 58298-54.2015.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA ARANTES DE ALMEIDA, 

ESPOLIO DE JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/INTERESSADA, por meio do 

seu Advogado, para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para retirar os FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO/ALVARA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265399 Nr: 23174-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MOSQUETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MASCARENHAS DE SOUZA (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B, 

PRISCILA MASCARENHAS DE SOUZA - OAB:25557/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/INTERESSADA, por meio do 

seu Advogado, para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para retirar os FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO/ALVARA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962293 Nr: 5821-54.2015.811.0041

 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: TMGM, ELAINE GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053, MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/INTERESSADA, por meio do 

seu Advogado, para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para retirar os FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO/ALVARA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1073908 Nr: 57094-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, NATALY AKEMI NISHIYAMA - OAB:19082, ROSANA 

B.B. P. ESPÓSITO - OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENNA FERNANDES GODOY 

- OAB:18892/O

 Código 1073908

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 466, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Após as formalidades legais e baixas ne-cessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1110148 Nr: 14732-21.2016.811.0041

 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: IFDTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15.962/MT

 Código 1110148

Vistos etc.

Tendo em vista que, a avaliação do imóvel fora realizada, designo 

audiência de instrução e julgamento, nos moldes de fls.75/75v°, para o dia 

14 de fevereiro de 2019, às 14:40 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1112945 Nr: 15906-65.2016.811.0041

 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: EBG, LGB, EBG, SRCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1112945

Vistos etc.

INTIME-SE a inventariante, por meio de seu culto advogado, para que, em 

05 (cinco) dias, retifique as primeiras declarações, nos moldes do parecer 

do digno Ministério Público (fls.271/272), apresentando a relação completa 

e individualizada de todos os bens do espólio, descrevendo-os na forma 

da lei.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1085876 Nr: 4233-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->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: DLDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1085876

Vistos etc.

Em atenção ao pedido de fls.195, concedo, o prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, para a ultimação das providências.

Caso não haja o cumprimento no prazo assinalado, conclusos para 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450261 Nr: 4422-98.1989.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ARCANJO RIBEIRO, ADAIR DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ACHILES TIAGO 

TOSCHI, para devolução dos autos nº 4422-98.1989.811.0041, Protocolo 

450261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405927 Nr: 38097-51.2009.811.0041

 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: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFGBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, ANDREA 

ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, IVANOWA 

RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT, VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), AMIR SAUL AMIDEN 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 714606 Nr: 9007-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDOC, RFV

 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:

 Código 714606

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Maria Flor de Oliveira 

Vital, representada por sua genitora, Pâmela de Oliveira Carvalho, em 

desfavor de Rodrigo Fernandes Vital, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Busca a exequente o recebimento do débito alimentar em atraso, no valor 

de R$ 64.125,45 (sessenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos).

Em manifestação de fls. 52/95, fora informado que o executado faleceu, 

na data de 03.09.2017, bem como, foram juntadas cópias da ação de 

arrolamento, que tramita junto ao juízo da 4º Vara Especializada de Família 

e Sucessões desta comarca, sob o Nº Proc. 1033681-42.2017.8.11.0041.

 Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a representante da 

exequente, já se habilitou nos autos de Arrolamento, restando assim 

esgotado o interesse processual nesta ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a gratuidade processual postulada.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1072490 Nr: 56419-12.2015.811.0041

 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: MLG, EAGDP, MLG, JGDP, LDP, LMFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES G DE LIMA - 

OAB:5773/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - 

OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 Código 1072490

 Vistos etc.

Intime-se a herdeira Liliana Mafalda Ferreira Araújo, para que, se 

manifeste acerca das alegações de fls. 120/121, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 758337 Nr: 10573-74.2012.811.0041

 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: IMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJDCJ, HGLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 Código 758337

Vistos etc.

INTIME-SE a inventariante Hildete, pessoalmente, para que, em 05 (cinco) 

dias, cumpra a determinação de fls.401, apresentando às ultimas 

declarações, juntamente com o plano de partilha, sob pena de extinção.

Sirva cópia da presente como mandado.

 Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 967471 Nr: 7983-22.2015.811.0041

 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: BDPC, LPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:OABMT7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 967471

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema do MTE que, segue anexo, têm-se que, o 

demandado não possui vínculo empregatício, na atualidade, sendo assim, 

indefiro o pedido de fls.109.

Via de consequência, intime-se o autor, por meio de seu culto advogado, 

para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do 

demandado e/ou requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 840528 Nr: 44901-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDCS, DMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 840528

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio da nobre Defensoria Pública, para que, 

traga aos autos, em 05 (cinco) dias, maiores detalhes do endereço do 

demandado, tais como nome e número do Prédio, visto que, na informação 

de fls.154 consta somente o número do apartamento e o bloco.

Com as providências, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 181283 Nr: 28150-46.2004.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP, RFP, IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7.355-A, FABIANO ALVES CORREA DA COSTA - OAB:9224, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 181283

Vistos etc.

Em atenção às informações de fls.164, concedo o prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, para a comprovação de pagamento do imposto.

Ultrapassado o prazo acima assinalado sem a devida providência, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 234688 Nr: 19065-02.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAPDFPIPFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - 

OAB:11456-B

 Código 234688

Vistos etc.

Observa-se que os presentes autos permaneceram sem impulsionamento, 

em face do trâmite dos autos principais, de inventário, que contaram com 

decisão que homologou a partilha realizada pelo partidor judicial em 04 de 

julho de 2018, cujos efeitos foram suspensos por força da decisão 

proferida no agravo de instrumento interposto – nº . 

1007511/25.2018.8.11.0000, em 17 de julho de 2018.

Nesse cenário, considerando o decurso de tempo desde a redistribuição 

deste processo a este juízo e a suspensão dos efeitos da decisão que 

homologou a partilha realizada pelo partidor judicial, INTIME-SE a parte 

autora, para que esclareça se o seu crédito foi integralmente observado 

pelo inventariante nos autos de inventário e, caso negativo, para que 

apresente planilha de cálculo atualizado, em atenção a decisão proferida 

às fls. 113, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Consigne-se que, o pagamento dos credores está suspenso até a 

decisão final do agravo de instrumento referido.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 234689 Nr: 24055-02.2006.811.0041

 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: ORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692/MT, RAIMAR 

ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, ALINNE SANTOS MALHADO - OAB:MT 15140-O, 

EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLABA CARNEIRO - OAB:15.074, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 Código 234689

Vistos etc.

Intime-se, com urgência, o espólio de Paulo Alcides Prates da Fonseca, 

para que se realize o pagamento dos honorários periciais, de acordo com 

a contraproposta formulada às fls. 904, em relação aos quais defiro o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) de forma antecipada e o 

remanescente na conclusão dos trabalhos, em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para que 

requeira o que entender de direito, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1075783 Nr: 57835-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMDS, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1075783

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca dos ofícios de fls. 74/75, bem como, 

de suas respostas, constantes em fls. 76/88, requerendo o que de direito.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 811009 Nr: 17510-66.2013.811.0041

 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: GSA, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 Autos 811009

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 221, eis que, não há nos autos comprovação de 

que, venham sendo efetivados descontos maiores que o determinado.

Intime-se a parte autora, para que, comprove nos autos, os valores que 

vêm sendo descontados, junto ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo sem, manifestação, arquivem-se os presentes autos, 

independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 905865 Nr: 34148-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLSJ, RCCDS, BCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 905865

Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fl. 147, tendo em vista que a data da referida 

solenidade já decorreu.

Outrossim, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu culto advogado, 

para que, se manifeste nos autos, no prazo 05 (cinco) dias, informando o 

endereço onde se encontra o bem.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 957323 Nr: 3726-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER, NMDA, CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIVANDER RICARDO P. FARIAS 

- OAB:12.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - 

OAB:14.877/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14877 MT

 Código 957323

Vistos etc.

Em virtude do julgamento do Recurso de Apelação (fls.172/174), 

EXPEÇA-SE o termo de adjudicação em favor de Ismael Felicidade da Silva.

Após às formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 924666 Nr: 46275-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/0, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Código 1061610

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por meio de sua ilustre advogada, para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão constante de fl. 

90, requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1351069 Nr: 19843-15.2018.811.0041

 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: EFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:17.692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1351069

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/19, como Cumprimento de Sentença, eis que, este fora 

protocolado em 12/11/2018.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021790-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY WENNY DA COSTA ESPINOZA DE QUEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO JOEL BUSTOS PENA (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021790-58.2016.8.11.0041. 

AUTOR(A): KESLEY WENNY DA COSTA ESPINOZA DE QUEIROS RÉU: 

MARCO JOEL BUSTOS PENA Vistos etc. Cumpra-se a determinação do 

id.109888-20, INTIMANDO-SE a parte autora, por meio de seu culto 

advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, a comprovação 

do nascimento das crianças, bem como, adote as providências 

necessárias para a conversão desta ação, conforme disposto na Lei. 

11.804/2008, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009986-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN ALLERSDORFER LEITE PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009986-25.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA RÉU: SUELLEN 

ALLERSDORFER LEITE PEREIRA Vistos etc. Intime-se o autor, por meio de 

seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, nos 

moldes do parecer do digno Ministério Público (id.16102203), requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018148-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR BANDEIRA BISPO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1018148-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO 

INVENTARIADO: ARTHUR BANDEIRA BISPO Vistos etc. Defiro o 

requerimento do id.16065659, pelo que, defiro o prazo de 20 (vinte) dias, 

para a vinda das certidões e plano de partilha. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028249-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINO DE OLIVEIRA FILLHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONH VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028249-08.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): HELIO MARTINO DE OLIVEIRA FILLHO RÉU: JONH VICTOR 

FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA Vistos etc. Cumpra-se a determinação do 

id.16039852, intimando-se o autor, por meio de sua culta advogada, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da certidão do id.15914596, 

informando o endereço do demandado, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029430-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARLON DAS NEVES (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLI DAS NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029430-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO MARLON DAS NEVES, MARIA DE LOURDES 

MONTEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: MARIA MARLI DAS NEVES Vistos 

etc. Aguarde-se a vinda dos autos de código 152365 que, se encontra na 

comarca de Poconé. Intimem-se as partes, por meio dos nobres 

advogados e, o nobre Ministério Público, para que, se manifestem, acerca 

do estudo realizado (id.15761062). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031137-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031137-47.2018.8.11.041. 

REQUERENTE: MARLENE MARLI DA SILVA REQUERIDO: CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, incluindo 

os filhos do falecido no polo passivo da ação, declinando endereço para 

citação, bem como, colacionando certidão de óbito legível. Outrossim, 

OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal, requisitando-se informações, 

acerca da existência de valores em nome do de cujus Wilson da Silva 

Araújo, CPF: 206.754.531-00. Em caso positivo, os valores deverão ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. Faça 

constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda das providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037223-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON BRITO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILEA BRITTO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1037223-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WELINTON BRITO DE LIMA 

REQUERIDO: ADILEA BRITTO DE LIMA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como Curador Provisório de ADILEIA 

BRITO DE LIMA, mediante compromisso, Welinton brito de lima, para que, 

pratique os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Ante as informações acerca do estado de saúde da 

curatelanda, deixo, por ora, de determinar a sua entrevista. Cite-se[1] a 

curatelanda dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, a 

mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se 

a curatelanda, encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação 

da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine 

Figueira Desto que, ora nomeio como curadora especial da beneficiária, 

conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelanda, recebe algum 

benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do 

prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Outrossim, 

INTIME-SE o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionando aos autos a certidão de casamento da 

curatelanda, sob pena de extinção. Realize-se estudo social em 30 (trinta) 

dias. Notifique-se o douto Parquet. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] ADILEIA BRITO DE LIMA – 

Rua M-5, Casa 20, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, CEP: 78095-318. 

ZONA: 08

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017790-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENNY GERTRUDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1017790-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GENNY GERTRUDES DA 

SILVA REQUERIDO: MARIANO DE AMORIM Vistos etc. Defiro o pedido 

constante do Id. 16197255, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

manifestação nos autos. Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se 

a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Após, com ou sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002679-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ALVES GOMES (EXEQUENTE)

SAMIRA ALVES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEI ALVES DE JESUS OAB - 000.698.151-86 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1002679-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SAMIRA ALVES GOMES, 

WALDIR ALVES GOMES REPRESENTANTE: DARLEI ALVES DE JESUS 

EXECUTADO: VALDEVINO DA SILVA GOMES Vistos etc. Ante o parecer 

do digno Ministério Público (Id. 16189916), bem como, de tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o requerimento do id. 14981252 e, concedo a 

SUSPENSÃO da presente ação executiva, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente, por meio 

da nobre Defensoria Pública, para que, se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento da presente 

ação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Faça constar na 

comunicação que o silêncio da parte exequente, será entendido por este 

juízo como concordância tácita com o reconhecimento da quitação. 

Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no relatório mensal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028611-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA OLIVEIRA MARTINS DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028611-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JANAINA OLIVEIRA MARTINS DO ROSARIO REQUERIDO: 

AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca dos valores bloqueados (id.15359238), requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008508-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DUARTE (REQUERENTE)

FRANCISCO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

GLAUCIA REGINA DUARTE (REQUERENTE)

TAMIRIS FERNANDA DUARTE MARQUES (REQUERENTE)

TAMILA EMANUELE DUARTE (REQUERENTE)

WILSON DUARTE (REQUERENTE)

OACY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008508-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLAUCIA REGINA DUARTE, OACY DUARTE, FRANCISCO 

DUARTE FILHO, JOACY DUARTE, WILSON DUARTE, TAMILA EMANUELE 

DUARTE, TAMIRIS FERNANDA DUARTE MARQUES Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 

05 (cinco) dias, acerca do ofício do id.15235023, requerendo o que de 

direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015540-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE PONTES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015540-72.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): SILVANA MARQUES DA SILVA RÉU: MARCIO CEZAR DE 

PONTES Vistos etc. Em atenção ao requerimento da parte exequente 

(id.12824762) que, postula pelo parcelamento da dívida e, posterior 

desconto em folha de pagamento do devedor e, em consonância com o 

parecer do digno Ministério Público (id.15758942), determino a EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO ao empregador[1] do alimentante, para que, promova o 

desconto dos alimentos pretéritos, cujo valor atual é de R$ 5.029,54 (cinco 

mil e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em 25 (vinte e 

cinco) parcelas mensais e iguais de R$ 201,18 (duzentos e um reais e 

dezoito centavos), a fim de saldar a divida existente. Via de 

consequência, nos termos do art. 921, III do CPC, determino a suspensão 

da presente ação, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) meses, a partir desta 

data. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente, por 

meio de seu culto advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da presente ação, requerendo 

o que de direito, sob pena de seu silêncio ser entendido como 

concordância tácita de que houve a plena quitação. REMETA-SE ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório mensal. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Malaguetas Restaurante – Rua Barão 

de Melgaço, 4440, Centro, Cuiabá/MT. CEP: 78025-300.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015880-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE JACQUELINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DA SILVA MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015880-50.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: FRANCIELLE JACQUELINE DE OLIVEIRA EXECUTADO: ARI 

DA SILVA MOURA Vistos etc. INTIME-SE a parte exequente, por meio de 

seu culto advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor 

do débito atualizado. Após, cumpra-se a determinação do id.9743294 

EXPEDINDO-SE o respectivo mandado de prisão e, demais providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021177-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DAVID LYNCON DA SILVA WOLINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021177-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELIDA SILVA SANTOS e DAVID LYNCON DA SILVA 

WOLINGER Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, 

proposta por Welida Silva Santos Wolinger e David Lyncon da Silva 

Wolinger, devidamente qualificados nos autos. Esclarecem os autores 

que, contraíram matrimônio em 12 de dezembro de 2009, sob o regime da 

comunhão parcial de bens – id. 14174206, do qual adveio uma filha e bens 

a serem partilhados. Informam que, a autora voltará a usar o nome de 

solteira. Além de disposições patrimoniais, as partes acordam quanto ao 

exercício da guarda da infante, convivência e alimentos, nos termos 

constantes do id. 15295272, com as retificações constantes do id. 

15536785. Instado a se manifestar, após a adequação dos termos do 

acordo, quanto à guarda e os alimentos – id. 15784623, o ilustre Ministério 

Público se pronunciou favoravelmente à sua homologação – id. 15784623. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo realizado entre as partes, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de WELIDA SILVA 

SANTOS WOLINGER e DAVID LYNCON DA SILVA WOLINGER, com 

fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Nos termos do art. 17, da Lei nº 6.515/77, a 

divorcianda voltará a usar o nome de solteira: Welida Silva Santos 

Wolinger. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades 

legais e baixas devidas, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1030705-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GABRIELLA FIGUEIREDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA 

(REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT12056/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1030705-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCIANA 

GABRIELLA FIGUEIREDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por Antônio José de 

Oliveira Junior e Luciana Gabriella Figueiredo Lima dos Santos Oliveira, 

devidamente qualificados nos autos. Esclarecem os autores que, 

contraíram matrimônio em 16 de abril de 2005, sob o regime da comunhão 

parcial de bens – id. 15295942, do qual adveio um filho, hoje adolescente, 

e bens a serem partilhados. Informam que, a autora voltará a usar o nome 

de solteira. Além de disposições patrimoniais, as partes acordam quanto 

ao exercício da guarda do adolescente, convivência e alimentos, nos 

termos constantes do id. 15295272. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público se pronunciou favoravelmente à homologação do acordo 

– id. 15784617. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO 

de ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR e LUCIANA GABRIELLA 

FIGUEIREDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 

226, §6º, da Constituição da República, declarando cessados todos os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 197 de 650



deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Nos termos do art. 17, da Lei nº 6.515/77, a divorcianda voltará a usar o 

nome de solteira: Luciana Gabriella Figueiredo Lima dos Santos. 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e 

baixas devidas, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009670-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAIMON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERESE SILVA ORTEGA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009670-63.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SAIMON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: DERESE SILVA ORTEGA Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Saimon Henrique Pereira da Silva 

Santos, em desfavor de Derese Silva Ortega, devidamente qualificados 

nos autos. Buscou a parte autora, o cumprimento da sentença que 

homologou o acordo realizado entre as partes, em relação à convivência 

do autor com a filha, Sheylla Dominique Ortega Santos que, segundo 

sustentou, não estava sendo observado pela requerida. Em sessão de 

mediação – id. 15257793, as partes realizaram um acordo, quanto ao 

objeto da ação, em relação ao qual se pronunciou favoravelmente o 

zeloso Ministério Público, nos termos constante do id. 15741589. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, 

o acordo realizado entre as partes – id. 15257793, com fundamento no art. 

487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante 

do pagamento do débito ora executado. 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, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015476-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATÁLIA DA SILVA MONTEIRO LIMA (REQUERIDO)

LUANA DA SILVA MONTEIRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015476-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DA GLORIA NAZARIO REQUERIDO: LUANA DA 

SILVA MONTEIRO SILVA, NATÁLIA DA SILVA MONTEIRO LIMA Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por Natália da Silva 

Monteiro e Luana da Silva Monteiro da Silva, representadas pela nobre 

Defensoria Pública, em decorrência da sentença proferida nos autos, 

constante do id. 15707458. Sustenta a parte embargante, a ocorrência de 

omissão na sentença embargada, pois não apreciou a necessária reserva 

da quota-parte que cabe às herdeiras, ora embargantes, as quais foram 

citadas por edital, por se encontrarem em local desconhecido. Assiste 

razão ao embargante quanto à alegada omissão. Observa-se que, o 

falecido convivia, em união estável, com a autora, Maria da Glória Nazário, 

a quem é assegurada a meação dos bens deixados, que, no caso, 

equivale a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados, já que não 

houve comprovação de que era dependente habilitada perante a 

Previdência Social, a justificar o levantamento integral dos valores, 

conforme exige a Lei 6.858/80. Sendo assim, assegurada a meação da 

autora, o remanescente deverá permanecer depositado em conta judicial, 

assegurando, assim, a quota-parte que cabe às herdeiras Natália da Silva 

Monteiro e Luana da Silva Monteiro da Silva, citadas por edital nesta ação. 

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, para que da sentença passe a constar: “Tendo em vista 

que não houve o cumprimento integral da decisão de id. 8026661, 

EXPEÇA-SE ofício ao Banco Itaú, para que informe acerca da existência 

de saldo em conta ou aplicação financeira, em nome de Deusdetino 

Monteiro Lima, em 05 (cinco) dias e, havendo, expeça-se alvará para 

levantamento de metade, em favor da autora. Sem prejuízo da ordem 

acima, EXPEÇA-SE o competente alvará em favor da parte autora, para 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada em 

conta judicial, referente à sua meação, transferindo-a em conta a ser 

informada pela autora, em 05 (cinco) dias. Consigno que, a metade 

remanescente, pertencente às herdeiras, permanecerá depositada em 

conta judicial à disposição das mesmas”. Ressalto que, a presente 

decisão é parte integrante da decisão proferida, ante seu teor 

complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão 

questionada. Dê-se integral cumprimento à decisão preferida. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024845-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024845-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CASSIA SANTOS DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de Pedido 

de Autorização Judicial requerido por Cassia Santos da Cruz, devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos que, a autora é a única filha de 

Benedita Bom Despacho dos Santos, falecida em 17/01/2014 – id. 

14611902, que, ainda em vida, realizou a alienação do direito incidente 

sobre o seu único imóvel, de matrícula nº. 95.090, à sua sobrinha 

Gonçalina Arruda de Almeida, inclusive, com a outorga de procuração à 

mesma para que promovesse a escrituração – id. 14611936, contudo, não 

o fez. Observa-se que, o imóvel se encontra registrado em nome de 

Companhia de Habitação Popular do Estado de ato Grosso – COHAB (id. 

14611935), sendo que, o termo de quitação e autorização de escritura, 

consta do id. 14611933. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para conceder autorização judicial, a fim de que o imóvel de 

matrícula nº. 95.090, seja escriturado em nome de Gonçalina Arruda de 

Almeida, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente alvará. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032249-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE MARTINS DRESCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA COSTA SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032249-85.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): GREICE MARTINS DRESCH RÉU: ANDRE LUIZ DA COSTA 
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SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Angelina 

Martins de Souza, representada por sua genitora Greice do Carmo 

Martins, em desfavor de André Luiz da Costa Souza, devidamente 

qualificados nos autos. A certidão de nascimento da infante, consta do id. 

10328817. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 10362701, que 

deferiu a gratuidade processual postulada e arbitrou alimentos provisórios, 

em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 

468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). O 

requerido foi citado em 19 de março de 2018, deixando decorrer in albis o 

prazo fixado para contestação, conforme certificado no id. 12297398 e 

14748113. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público Estadual, se 

pronunciou no sentido de que os alimentos concedidos provisoriamente, 

fossem tornados definitivos, mediante julgamento antecipado do mérito. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta 

por Angelina Martins de Souza, representada por sua genitora Greice do 

Carmo Martins, em desfavor de André Luiz da Costa Souza, devidamente 

qualificados nos autos. Preliminarmente, em face da inércia do requerido, 

embora devidamente citado, DECRETO sua revelia, em que pese a 

mitigação dos seus efeitos, por força do art. 345, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Observa-se que, a matéria em apreço não demanda a 

produção de outras provas, razão pela qual, realizo o julgamento 

antecipado da ação, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC. O 

vínculo paterno-filial foi comprovado, por meio da certidão de nascimento, 

acostada ao id. 10328817. O dever de sustento dos pais em relação aos 

filhos menores decorre de previsão constitucional, notadamente do art. 

229, o qual dispõe que os pais tem o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, o que implica não apenas na manutenção de suas 

despesas pessoais, mas também na garantia de sua educação. Nota-se, 

pois, que se trata de obrigação decorrente do poder familiar, não apenas 

do vínculo de parentesco que une pais e filhos, devendo ser considerado 

de forma ampla, a abranger sua assistência, criação e educação. Por sua 

vez, o Código Civil no art. 1.694, regulamenta a fixação dos alimentos, 

dispondo que devem ser compatíveis com a condição social daquele que o 

pleiteia, inclusive para atender às suas despesas com educação, 

observando a proporção entre as necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada ao pagamento. Analisando detidamente os 

autos, exsurge das provas que acompanharam a inicial e da revelia do 

requerido, que não há elementos que permitam uma verificação concreta 

da renda auferida pelo demandado, o que impõe a este Juízo, atentar para 

o necessário equilíbrio entre a suposta capacidade do réu e as demandas 

pessoais da parte autora, considerando as necessidades que advém de 

sua idade biológica, no caso, dois anos de idade. A infante é saudável, e 

não demanda despesas extraordinárias, além daquelas normais em razão 

de sua idade, decorrentes com creche, plano de saúde, medicamente, 

roupas etc. Nesse cenário, entendo razoável a manutenção do percentual 

fixado em caráter provisório, de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, que hoje equivalem a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais)e. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 1.694 do Código 

Civil e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a 

decisão provisória e, via de consequência, observando o trinômio 

necessidade, capacidade e proporcionalidade, CONDENO o requerido ao 

pagamento mensal de alimentos a filha, que arbitro definitivamente de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, que hoje equivalem a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), que deverá ser depositado na conta 

bancária da representante da requerente, até dia 10 (dez) de cada mês. 

CONDENO o requerido, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais). Intime-se, pessoalmente, o requerido. Ciência ao ilustre 

Ministério Público. 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, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001302-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA BENEDITA REI MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIGLEITON SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001302-14.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LEOMARA BENEDITA REI MUNIZ RÉU: ALIGLEITON 

SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Alimentos proposta por Luiz Eduardo Muniz Alves de Arruda e Nayara 

Cristina Muniz de Arruda, representados por sua genitora Leomara 

Benedita Rei Muniz, em face de Aligleiton Sebastião Alves de Arruda, 

devidamente qualificados nos autos. A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 11503417, que deferiu a gratuidade processual postulada, 

fixou alimentos provisórios, em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, mediante desconto, em folha de pagamento, designou data 

para a realização da audiência de tentativa de conciliação e determinou a 

citação do requerido. O requerido foi citado, em 19 de fevereiro de 2018, 

conforme certificado no id. 11811435. A audiência de tentativa de 

conciliação, restou inexitosa, informando o requerido que aufere renda de 

R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ofertando a quantia equivalente a 31,44% 

(trinta e um vírgula quarenta e quatro por cento), conforme termo de id. 

12328316. A parte requerida não apresentou contestação, o que foi 

certificado no id. 14999172. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público se pronunciou pela fixação dos alimentos em 50% (cinquenta por 

cento por cento) do salário mínimo vigente, de forma definitiva – id. 

15703334. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Alimentos proposta por Luiz Eduardo Muniz Alves de Arruda e Nayara 

Cristina Muniz de Arruda, representados por sua genitora Leomara 

Benedita Rei Muniz, em face de Aligleiton Sebastião Alves de Arruda, 

devidamente qualificados nos autos. Preliminarmente, em face da inércia 

do requerido, embora devidamente citado, DECRETO sua revelia, em que 

pese a mitigação dos seus efeitos, por força do art. 345, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Observa-se que, a matéria em apreço não 

demanda a produção de outras provas, razão pela qual, realizo o 

julgamento antecipado da ação, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do 

CPC. O vínculo paterno-filial foi comprovado, por meio da certidão de 

nascimento, acostada ao id. 11454349 (p. 4/5). O dever de sustento dos 

pais em relação aos filhos menores decorre de previsão constitucional, 

notadamente da disposição do art. 229, no sentido de que os pais tem o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, o que implica não 

apenas na manutenção de suas despesas pessoais, mas também na 

garantia de sua educação. Nota-se, pois, que se trata de obrigação 

decorrente do poder familiar, não apenas do vínculo de parentesco que 

une pais e filhos, devendo ser considerado de forma ampla, a abranger 

sua assistência, criação e educação. Na verdade, se constituem em 

direito da personalidade, que atende diretamente à dignidade da pessoa 

humana, se expressando como fundamental a prover as necessidades 

daquele que não pode provê-las por suas próprias forças, sendo este um 

dever dos pais perante os filhos. Por outro norte, o art. 1.694 do Código 

Civil, regulamenta a fixação dos alimentos, dispondo que devem ser 

compatíveis com a condição social daquele que o pleiteia, inclusive para 

atender às suas despesas com educação, observando a proporção entre 

as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada ao 

pagamento. No caso em apreço, exsurge dos documentos que 

acompanharam a inicial e da revelia do requerido, que não há elementos 

que permitam uma verificação concreta da renda auferida pelo 

demandado, o que impõe a este Juízo, atentar para o necessário equilíbrio 

entre a suposta capacidade do réu e as demandas pessoais da parte 

autora, considerando as necessidades que advém de sua idade biológica, 

no caso, dez e oito anos de idade. Dos fatos trazidos pela parte autora, 

extrai-se que os infantes são saudáveis e não demandam despesas 

extraordinárias, além daquelas ordinariamente esperadas pela idade e 

compatíveis com o padrão de vida da família. Ademais, há que se 

considerar que o genitor efetua o pagamento do plano de saúde dos 

infantes, vinculada à empresa (Sucata 03 Amigos), o que, corroborado 

pela ausência de insurgência processual, quanto ao valor dos alimentos 

provisórios fixados, se traduz em indício de que o requerido dispõe de 

suporte econômico para arcar com o pagamento. Nesse cenário, decido 

pela manutenção do percentual fixado em caráter provisório, de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, que hoje equivale a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais). Por fim, em que pese a 
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determinação de desconto em folha de pagamento na decisão de id. 

11503417, ao que consta o requerido é microempresário e, em razão do 

ausência de informação quanto à estrutura organizacional da empresa, 

para que não haja prejuízo ao pagamento dos alimentos, deverão os 

mesmos serem depositados em conta bancária. Diante do exposto, 

observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido Aligleiton 

Sebastião Alves de Arruda ao pagamento mensal de alimentos aos filhos 

Luiz Eduardo Muniz Alves de Arruda e Nayara Cristina Muniz de Arruda, 

que arbitro em 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo 

vigente, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

tornando definitivos os alimentos provisórios, cujo pagamento deverá ser 

realizado mediante depósito em conta a ser informada pela genitora dos 

infantes, em 05 (cinco) dias. Ressalto que, a prestação alimentícia deverá 

incidir, também, nas verbas de 13º salário, de férias e rescisórias, quando 

houver. Condeno o requerido, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como, ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se as partes. Ciência ao zeloso 

Ministério Público. 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, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032327-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOAQUIM PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ROSANGELA AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VLADEMIR AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ROSANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GISLAINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VANTUIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SUELI MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SOLANGE DE OLIVEIRA PHILIPPSEN (REQUERIDO)

VALTER AMERICO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032327-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA JOAQUIM PEDRO REQUERIDO: VLADEMIR AMERICO 

DE OLIVEIRA, VANTUIR DE OLIVEIRA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, 

SOLANGE DE OLIVEIRA PHILIPPSEN, ROSANGELA AMERICO DE 

OLIVEIRA, VALTER AMERICO DE OLIVEIRA, ROSANA DE OLIVEIRA, SUELI 

MARTINS DE OLIVEIRA, GISLAINE DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por 

Maria Joaquim Pedro, em face de Vantuir de Oliveira, Vera Lúcia de 

Oliveira, Solange de Oliveira Phikippsen, Gislaine de Oliveira, Rosangela 

Américo de Oliveira, Valter Américo de Oliveira, Rosana de Oliveira e Sueli 

Martins de Oliveira, na qualidade de herdeiros de Vlademir Américo de 

Oliveira, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a autora que, 

conviveu, em união estável, com Vlademir Américo de Oliveira, durante 

trinta e oito anos, até o dia do seu falecimento, ocorrido na data de 08 de 

agosto de 2017 – id. 10338250, sendo que, da união, não advieram filhos. 

Afirmou que, os genitores do seu falecido companheiro, já haviam 

falecido, juntando cópia da certidão de óbito no id. 10554217 e 10554219. 

Acompanharam a inicial, fotos do casal, declaração de imposto de renda 

do falecido, no qual consta a autora como sua dependente e declarações 

de particulares, quanto a publicidade da união. Após emenda da inicial, 

para inclusão dos irmãos do falecido – id. 10996455, a ação foi recebida, 

nos termos da decisão de id. 11976727, que concedeu a gratuidade 

processual e determinou a citação dos requeridos, designando data para 

a realização de audiência de tentativa de conciliação. Os requeridos, 

Vantuir de Oliveira, Vera Lúcia de Oliveira, Rosangela Américo de Oliveira, 

Valter Américo de Oliveira, que, também, representava Gislaine de 

Oliveira, Rosana de Oliveira e Sueli Martins de Oliveira, compareceram na 

audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que reconhecem a 

união estável alegada, conforme termo de id. 13537199. No ato, ainda, 

restou esclarecido que a requerida Sueli era esposa do irmão falecido, 

Teodoro de Oliveira, razão pela qual, seus filhos, herdeiros por 

representação do pai pré-morto, os quais manifestaram concordância, 

quanto ao pedido inicial. A requerida Solange Oliveira Philippsen, 

manifestou sua concordância com o pedido inicial, conforme se extrai da 

petição, acostado ao id. 13798970. Certidão de óbito de Teodoro de 

Oliveira e cópia dos documentos pessoais dos herdeiros Felipe Muniz 

Martins Oliveira, consta do id. 14262059. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Observa-se que, os fatos não demandam a produção de outras 

provas, além das já produzidas, razão pela qual, realizo o julgamento 

antecipado da ação, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC. A 

união estável é reconhecida como entidade familiar com a Constituição 

Federal de 1988 e, foi regulada pelo Código Civil, nos artigos 1.723 e 

seguintes, que dispõe que se forma pela convivência pública, duradoura e 

contínua, com o objetivo de constituição família entre duas pessoas. No 

caso em apreço, se verifica que a união estável está amplamente 

caracterizada, conforme se observa das fotos, da condição de 

dependente da autora, inserida na declaração de imposto de renda do 

falecido, além das declarações de testemunhas, que acompanharam a 

inicial. Ademais, a par das provas pré-constituídas, houve o 

reconhecimento do pedido inicial pelos requeridos, conforme se extrai do 

termo de audiência de id. 11844216, o que reforça a procedência da ação. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

DECLARAR a convivência, em união estável, de MARIA JOAQUIM PEDRO 

e VLADEMIR AMÉRICO DE OLIVEIRA, que se verificou durante, 

aproximadamente, trinta e oito anos, chegando ao fim na data de 

08/08/2017, data do seu óbito, com fulcro no art. 226, §3º da Constituição 

da República e arts. 1.723 e seguintes do Código Civil, para que operem 

seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de novembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012613-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALMEIDA GIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR (RÉU)

RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN OAB - MT10729/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012613-02.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): RICARDO ALMEIDA GIL RÉU: RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL, 

RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR, ROSANGELA ALVES DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por 

Ricardo Almeida Gil, em face de Rodrigo Alves Almeida Gil, Ricardo 

Almeida Gil Junior e Rosangela Alves dos Santos, devidamente 

qualificados nos autos. Esclareceu o autor que, se obrigou ao pagamento 

de pensão alimentícia em favor dos requeridos, no valor de 41,50% 

(quarenta e um vírgula cinquenta por cento) dos seus rendimentos, 

descontados em folha de pagamento, na data de 21 de julho de 2009 – id. 

13136477. Informou que, os filhos já alcançaram a maioridade, contando 

hoje com vinte e sete anos e trinta anos, e a ex-cônjuge, obteve a ajuda 

necessária para que finalizasse a faculdade. A ação foi recebida, por 

força da decisão de id. 13158620, que concedeu a gratuidade processual 

postulada, concedeu tutela provisória, para exonerar o demandante do 

pagamento dos alimentos, designou data para a realização de audiência 

de tentativa de conciliação e determinou a citação dos requeridos. A 

audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa – id. 13825048, ato 

ao qual compareceram todos os requeridos. Os requeridos Ricardo e 

Rosangela apresentaram contestação no id. 14227481, sustentando, 
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preliminarmente, a ocorrência de julgamento ultra petita, a incompetência 

deste juízo para apreciar o pedido e, quanto ao mérito, que ainda 

necessitam dos alimentos fixados, pois seus rendimentos não são 

suficientes ao pagamento dos gastos pessoais. Impugnação à 

contestação, consta do id. 14438860. O agravo de instrumento interposto 

em face da decisão que concedeu tutela provisória foi desprovido, 

conforme se observa do id. 16177568. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Ricardo 

Almeida Gil, em face de Rodrigo Alves Almeida Gil, Ricardo Almeida Gil 

Junior e Rosangela Alves dos Santos, devidamente qualificados nos 

autos. Consigno que os autos encontram-se aptos para sentença, já que 

desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual, conforme 

autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da 

ação. Primeiramente, consigne-se que somente os requeridos Ricardo e 

Rosangela apresentaram contestação – id. 14227213 e juntaram 

procuração no id. 13817701, razão pela qual decreto a revelia de Rodrigo 

Alves Almeida Gil, em que pese a mitigação dos seus efeitos, em atenção 

ao disposto no art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Antes de 

adentrar ao mérito da ação, necessária a análise das preliminares 

suscitadas pela parte requerida. Quanto à alegação de decisão ultra petita 

proferida por este juízo, a questão já foi objeto de análise no recurso de 

agravo de instrumento pelo e. Tribunal de Justiça, restando, portanto, 

preclusa. Por outro lado, quanto à alegação de incompetência deste juízo, 

não prospera o alegado, tendo em vista que a competência na ação de 

exoneração de alimentos segue a mesma regra a ser observada na ação 

de alimentos, em relação ao foro, não havendo vinculação ao juízo prolator 

do título executivo judicial, razão pela qual afasto a preliminar. Outrossim, 

quanto ao mérito, infere-se que a presente demanda encontra o seu 

contorno no pedido de exoneração do dever de pagar alimentos à 

requerida, ex-cônjuge do autor, e aos dois filhos em comum, Rodrigo e 

Ricardo. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros decorre do 

dever de mútua assistência, que se fundamenta no Princípio da 

Solidariedade Familiar, e se justifica em situações excepcionais sendo, via 

de regra, fixada de forma temporária, a fim de possibilitar o recomeço de 

vida, mediante reinserção no mercado de trabalho e adaptação à nova 

realidade econômica, pós o fim conjugal. Nesse sentido, colaciono 

jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROLONGADA. OCIOSIDADE. 

POSSIBILIDADE. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 

DO CÓDIGO CIVIL. NOVO PEDIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se 

é possível a fixação indefinida de alimentos a ex-cônjuge, que, à época da 

decretação dos alimentos, possuía condições para sua inserção no 

mercado de trabalho. 2. O fim do casamento deve estimular a 

independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material 

perpétua. 3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é regra 

excepcional que desafia interpretação restritiva, ressalvadas as 

peculiariedades do caso concreto, tais como a impossibilidade do 

beneficiário em laborar ou eventual acometimento de doença invalidante. 4. 

(...) 7. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1608413/MG, RE 

2014/0108027-8, M. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 – Terceira Turma, DJe 

05/05/2017). Destaquei. Observa-se dos autos que, o divórcio das partes 

ocorreu em 21 de julho de 2009, quando, então, o requerido se 

comprometeu ao pagamento dos alimentos em favor da ex-conjuge. Desde 

então, passaram-se nove anos. Esse período em que assistida pelo 

demandante, permitiu que a demandada buscasse se reintegrar no 

mercado de trabalho, com vista a se readequar a sua nova realidade 

financeira e familiar, não havendo nenhuma demonstração de fato que a 

torne incapaz ao trabalho ou de prover o próprio sustento. Nota-se, pois, 

que o autor não a deixou ao desamparo, decorrendo tempo suficiente a 

permitir sua exoneração da obrigação alimentar outrora assumida, a qual, 

repito, somente circunstâncias excepcionais justificariam sua manutenção 

ad perpetuam. Por outro lado, quanto aos filhos, consigne-se que o dever 

de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade civil do 

alimentando, já que embora cessado o poder familiar, sobrexiste o dever 

decorrente da solidariedade familiar, o que impõe o estabelecimento de 

contraditório. Com a maioridade cessa, apenas, a presunção da 

necessidade, impondo-se àquele que recebe os alimentos o ônus de 

demonstrar a necessidade de continuar a receber o auxílio financeiro, 

conforme determinação contida na Súmula 358 do STJ e decisões 

reiteradas do Superior Tribunal de Justiça: “O cancelamento de pensão 

alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, 

mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. “FAMÍLIA. UNIÃO 

ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. DÍVIDAS. DIVISÃO. ALIMENTOS. FILHO 

MAIOR. 1. A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos cessa com o 

advento da maioridade, mas não automaticamente. Cessando a obrigação 

alimentar compulsória, subsiste o dever de assistência fundado no 

parentesco consanguíneo. 2. "O cancelamento de pensão alimentícia de 

filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante 

contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 358/STJ). 3. Visto 

que, com o advento da maioridade, o dever de prestar alimentos não se 

extingue de forma automática, deve-se dar ao alimentando oportunidade 

de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a 

necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. 

Contudo, essa providência, na hipótese tratada nos autos, é despicienda 

porquanto a postulação por alimentos para filho maior, já com 25 anos, foi 

fundamentada apenas na obrigação alimentar, desvinculada de eventual 

necessidade. (...) 6. Recurso especial conhecido parcialmente e provido 

em parte (REsp 1292537/MG RECURSOESPECIAL2011/0258535-2, Min. 

João Otávio de Noronha, T3, DJe 10/03/2016)”. No caso dos autos, os 

alimentandos, filhos do autor, contam com vinte e sete e trinta anos, são 

capazes e aptos ao trabalho. Ademais, a situação de desemprego não 

basta para justificar a manutenção da pensão alimentar, principalmente, a 

alegação de filhos ou família, escolha pessoal do alimentando, que deveria 

sopesar sua situação financeira para assumir os encargos decorrentes, o 

que nos permite concluir que a exoneração da obrigação alimentar é 

plenamente justificável, em face dos fatos que ora se colocam e dos 

elementos de provas constante dos autos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para EXONERAR o autor da obrigação 

alimentar assumida em relação aos requeridos, confirmando a tutela 

provisória concedida, declarando, por consequência, EXTINTA a presente 

ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Concedo a gratuidade processual postulada pela parte requerida. 

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e baixas necessárias, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019255-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES OAB - MT22705/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019255-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA CECILIA MARQUES REQUERIDO: PAULO SERGIO DA 

COSTA MOURA Vistos etc. Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade, proposta por Ana Cecília Marques, em face de Paulo Sérgio 

da Costa Moura, devidamente qualificados nos autos. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 14013671, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, designou audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação da parte requerida. As partes acordaram pela 

realização do exame genético, o qual constatou que o requerido não é pai 

biológico da autora, conforme laudo acostado ao id. 15656418. As partes 

manifestaram concordância quanto ao resultado de exame genético, 

conforme se observa dos ids. 15734384 e 15879826. Assim, desfeita 

qualquer dúvida sobre eventual vínculo genético de filiação entre o 

requerente e o requerido, o pedido inicial merece ser rejeitado. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015146-65.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ARY LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (TESTEMUNHA)

ALINE BORGES MAGALHAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015146-65.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZANGELA GOMES PINTO REQUERIDO: WALTER ARY 

LOPES JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Guarda c/c Alimentos c/c Partilha de Bens, proposta por Elizangela Gomes 

Pinto Lopes, em face de Walter Ary Lopes Junior, devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos que, as partes contraíram 

matrimônio, em 18 de abril de 2009, sob o regime da comunhão parcial de 

bens - id. 7224942, da qual adveio uma filha, nascida em 05/10/2009 – id. 

7224942. Informou a parte autora que, durante o casamento foi amealhado 

um imóvel, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – id. 7224949. 

Esclareceu, ainda, que com o divórcio, voltará a usar o nome de solteira. A 

ação foi recebida, por força da decisão de id. 7246689, que concedeu a 

gratuidade processual postulada, arbitrou alimentos provisórios, em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, designou data para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação 

do requerido. O requerido, que reside no Estado de São Paulo, informou no 

id. 8751814 que não poderia comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação designada, por falta de recurso para deslocamento. A 

audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera, em face da 

ausência do requerido, oportunidade em que, pugnou a parte autora, pela 

expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, em busca de informação 

sobre vínculo empregatício em aberto – id. 9123911. Citado – id. 9187742, 

o demandado deixou decorrer in albis o prazo fixado para defesa. No id. 

9911281, consta informação do Ministério do Trabalho de que o requerido 

não mantém vínculo empregatício formal, desde 19/10/2016. Foi proferida 

decisão no id. 11134707, decretando a revelia do requerido e julgamento 

parcial de mérito, com a decretação do divórcio das partes. Determinou-se 

o prosseguimento do processo, quanto aos pedidos de alimentos, guarda 

e partilha de bens. A audiência de instrução e julgamento foi realizada, em 

22 de agosto de 2018 – id. 14973658, sem a presença do requerido, 

embora intimado, oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e dispensadas as testemunhas apresentadas por esta. Na 

mesma solenidade, foi encerrada a instrução, pugnando a autora pela 

majoração do valor dos alimentos, para 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público 

se pronunciou pela decretação da guarda compartilhada, com residência 

na casa materna e convivência livre, bem como, pela manutenção do valor 

dos alimentos, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente – id. 

16021272. Observa-se que, o requerido propôs a ação nº. 

1018485-32.2017, onde não se completou a angularização processual, em 

relação a qual se verifica a identidade de pedidos (divórcio, partilha, 

guarda e alimentos), à qual se deve dar julgamento igualitário. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda 

c/c Alimentos c/c Partilha de Bens, proposta por Elizangela Gomes Pinto 

Lopes, em face de Walter Ary Lopes Junior, devidamente qualificados nos 

autos. Em que pese a decretação da revelia do requerido, a propositura da 

ação nº. 1018485-32.2017 afasta sua inércia em relação aos fatos, 

principalmente, a considerar a natureza dos direitos em apreço, em 

conformidade com o que dispõe o art. 345, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Consigno que os autos encontram-se aptos para sentença, 

já que desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual, 

conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, realizo o julgamento 

antecipado da ação. 1º. Dos Bens. Infere-se dos autos que, durante o 

matrimônio das partes adquiriram um imóvel, localizado no Núcleo 

Habitacional CPA IV – 3ª Etapa, lote 08, quadra 70, cidade de Cuiabá, 

avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), financiado em trezentas 

parcelas de R$ 398,38 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito 

centavos). A autora, diante do fato de que vem adimplindo as parcelas 

desde a separação, pugnou para que o requerido dispusesse de sua 

meação em seu favor. Observa-se da ação nº. 1018485-32.2017, 

proposta pelo requerido que as intenções das partes convergem para a 

disposição da meação que caberia em favor da autora, razão pela qual, 

tenho por incontroversa a questão. 2º. Alimentos e Guarda. O vínculo 

paterno-filial foi comprovado, por meio da certidão de nascimento, 

acostada ao id. 7224942. O dever de sustento dos pais, em relação aos 

filhos menores, decorre de previsão constitucional, notadamente da 

disposição do art. 229, no sentido de que os pais têm o dever de assistir, 

criar e educar os filhos menores, o que implica não apenas na 

manutenção de suas despesas pessoais, mas também na garantia de sua 

educação. Note-se, pois, que se trata de obrigação decorrente do poder 

familiar, não apenas do vínculo de parentesco que une pais e filhos, 

devendo ser considerado de forma ampla, a abranger sua assistência, 

criação e educação. Na verdade, se constituem em direito da 

personalidade, que atendem diretamente à dignidade da pessoa humana, 

se expressando como fundamental a prover as necessidades daquele 

que não pode provê-las por suas próprias forças, sendo este um dever 

dos pais perante os filhos. Por outro norte, o Código Civil no art. 1.694, 

regulamenta a fixação dos alimentos, dispondo que devem ser compatíveis 

com a condição social daquele que o pleiteia, inclusive para atender às 

suas despesas com educação, considerando a proporção entre as 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada ao 

pagamento. No caso em apreço, observa-se que a parte autora não 

trouxe qualquer elemento de prova que apontasse para a efetiva 

capacidade financeira do requerido para o pagamento da pensão 

alimentícia, na verdade, a demandante não soube informar nem mesmo se 

o requerido possui veículo ou casa própria. Por outro lado, verificou-se 

que o requerido não detém vínculo formal de emprego, desde 19/10/2016 – 

id. 9911281 e que, além de Beatriz Gomes Lopes, possui outro filho de 

tenra idade, conforme esclarecido pela autora, em seu depoimento 

pessoal – id. 14973658. Dos fatos trazidos pela parte requerente, ainda, 

extrai-se que a infante é saudável e não demanda despesas 

extraordinárias, além daquelas ordinariamente esperadas pela idade e 

compatíveis com o padrão de vida da família. Nesse contexto, na tentativa 

de manter um equilíbrio entre as necessidades da infante e a possibilidade 

do alimentante, em observância a proporcionalidade entre ambos, 

verifica-se recomendada a fixação dos alimentos, no percentual de 30% 

(trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente, tornando definitivo o 

quantum fixado em caráter provisório. No que tange ao exercício da 

guarda da infante, há que se considerar que a guarda compartilhada é a 

modalidade regra no sistema jurídico brasileiro, que somente situações 

excepcionais poderão justificar seu afastamento, notadamente a inaptidão 

de um dos genitores ou de ambos ao exercício do poder familiar ou se, 

justificadamente, um deles não desejar o compartilhamento, o que não é o 

caso dos autos, já que o requerido manifestou seu desejo em compartilhar 

a guarda da infante. É importante salientar que, tanto o pai como a mãe 

são imprescindíveis ao desenvolvimento saudável dos filhos. Os mais 

recentes estudos da psicologia e da pediatria mundial demonstram que, as 

crianças colocadas em guarda compartilhada adoecem menos do que as 

que vivem sob o regime de guarda unilateral. Nesse cenário, não se fala 

mais em “direito de visitação”, já que pai e mãe não podem ser visitantes 

na vida dos filhos, pelo contrário, devem se fazer presentes 

constantemente e de forma efetiva. É por isso que, hoje, reconhecemos o 

“direito de convivência”. O fato do requerido residir em outra cidade, não 

pode ser considerado empecilho à fixação da guarda compartilhada, já 

que o intuito é garantir ao genitor a participação efetiva na criação da 

infante, decidindo, juntamente com a genitora, acerca das questões que o 

possam afetar de alguma forma seu desenvolvimento. No caso, a 

residência da infante deverá ser fixada na residência da genitora. Por 

outro lado, a experiência nos mostra que eventuais litígios entre os 

genitores podem vir a criar embaraços ao convívio de um deles em relação 

aos filhos, razão pela qual, sem prejuízo do livre convívio entre os 

genitores e a filha, fixo período MÍNIMO de convivência, em benefício do 

genitor, já que a infante reside na casa materna, da seguinte forma: Sendo 

assim: 1º. As festividades de final de ano deverão ser alternadas entre os 

genitores, sendo que, nos anos ímpares, o Natal será em companhia da 

genitora. 2º. As datas de aniversário da criança, também, serão 

alternadas entre os genitores, iniciando-se em 2019 na companhia 

paterna. 3º. No dia dos pais, ficará a infante com o pai, da mesma forma 

que ficará com a mãe, no dia das mães. 4º. As férias serão divididas entre 

os genitores, na proporção de 2/3 do período ao genitor, já que reside em 

outro estado. O importante, é que os genitores busquem a sensibilidade 
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necessária, que lhes permitam colocar seus interesses pessoais de lado, 

no sentido de priorizar um convívio tranquilo, a fim de atender as 

necessidades de desenvolvimento da filha, inclusive, quanto à sua 

criação, missão esta assumida quanto se tornaram pais. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao 

pagamento de alimentos, em favor da autora, no percentual de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale à quantia de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais vinte centavos), a ser depositada 

em conta bancária, em nome da genitora, com vencimento todo dia 10 de 

cada mês. FIXO a guarda compartilhada da infante entre os genitores, em 

consonância com o princípio da corresponsabilidade que norteia as 

relações parentais, observando-se o convívio mínimo nesta decisão 

fixado, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e 

art. 1.584, §2º, do Código Civil. Ademais, homologo a renúncia à meação, 

em relação ao bem imóvel e móveis adquiridos, realizada pelo requerido, 

em favor da autora, cabendo à mesma a sua integralidade. Por fim, 

considerando a identidade de pedidos, JULGO EXTINTA a ação nº. 

1018485-32.2017, trasladando-se cópia desta sentença para aqueles 

autos. Concedo a gratuidade processual ao requerido, em face da 

hipossuficiência econômica alegada na ação nº. 1018485-32.2018 

associada a esta. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025197-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA GRACIELA PALOMINO CONDORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025197-04.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIDIA GRACIELA PALOMINO CONDORI Vistos etc. Trata-se 

de Pedido de Autorização Judicial, proposto por Lidia Graciela Palomino 

Condori, devidamente qualificada nos autos. Consta dos autos que, 

Edinson Junior Alferez Palomino, seu filho, faleceu em 02 de dezembro de 

2017 – id. 14653573, era solteiro e não deixou descendentes, mas deixou 

saldos em conta bancária. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

14670656, que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou 

a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao PagSeguro Internet 

S/A. As buscas de bens do espólio restaram inexitosa, conforme extratos 

acostados ao id. 14835433. A empresa PagSeguro realizou a 

transferência da quantia de R$ 534,98 (quinhentos e trinta e quatro reais e 

noventa e oito centavos) – id. 15819888. A Caixa Econômica Federal 

informou que não localizou saldos em contas em nome do falecido – id. 

15820454. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro nos arts. 487, inciso I, c/c 666, ambos do Código de Processo Civil 

e, via de consequência, determino a expedição do competente alvará, em 

favor da autora, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta bancária a 

ser fornecida em 05 (cinco) dias. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012967-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENYS COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

LAILA CRISTINA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOELTON COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSIAINE APARECIDA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSINEIA COSTA DE SOUZA DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAZUZA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012967-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSINEIA COSTA DE SOUZA DANIEL, JOSIAINE 

APARECIDA COSTA DE SOUZA, LAILA CRISTINA COSTA DE SOUZA, 

JOELTON COSTA DE SOUZA, ALDENYS COSTA RODRIGUES REQUERIDO: 

CAZUZA ALVES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, 

proposto por Laila Cristina Costa de Souza, Josiane Aparecida Costa de 

Souza, Joelton Costa de Souza, Josinéia Costa de Souza Daniel e Aldenys 

Costa Rodrigues, visando à obtenção da partilha dos bens deixados por 

Cazuza Alves de Souza, devidamente qualificados nos autos. Consta dos 

autos que, o de cujus faleceu em 14 de março de 2018 – id. 13187731, 

casado com Aldenys Costa Rodrigues, sob o regime da comunhão parcial 

de bens – id. 13368561, deixando quatro filhos, Laila Cristina Costa de 

Souza, Josiane Aparecida Costa de Souza, Joelton Costa de Souza, 

Josinéia Costa de Souza Daniel. Infere-se que, o acervo hereditário é 

composto por um veículo VOLKSWAGEN, GOL 1.0, ano/modelo 

1999/2000, avaliado em R$ 10.078,00 (dez mil setenta e oito reais) – id. 

13187774, em relação ao qual os herdeiros renunciam à herança em favor 

da genitora, também meeira, que corresponde à 50% (cinquenta por 

cento) do mesmo. No id. 15992548, consta informação de quitação do 

contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo. Por se tratar de 

veículo, de pequeno valor, excepciono a regra prevista no art. 1.806, do 

Código Civil, já que as partes são maiores e capazes e estão 

representadas pelo mesmo advogado, no que tange à “renúncia 

translativa” realizada pelos herdeiros em favor da meeira. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, a 

adjudicação da herança deixada por CAZUZA ALVES DE SOUZA, 

consistente no veículo descrito nos autos, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, em favor de Aldenys Costa 

Rodrigues, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE alvará necessário. 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, 26 de 

novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009638-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009638-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES Vistos etc. Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial, proposta por Valter Benedicto Ribeiro 

Pires, devidamente qualificado nos autos. Consta dos autos que, Ana 

Georgina Ribeiro Pires, sua genitora, faleceu em 13 de fevereiro de 2018 – 

id. 12669238, era viúva e deixou cinco filhos, Cácila Marília Pires 

Nassarden, Paulo Luiz Ribeiro Pires, Valter Benedicto Ribeiro Pires, Victor 

Augusto Ribeiro Pires e Valdirson Gonçalo Ribeiro Pires, todos maiores e 

capazes, além de bens a inventariar. Visa o autor o levantamento de saldo 

em conta corrente, para que possa realizar os pagamentos das despesas 

realizadas pelo espólio em decorrência do tratamento da falecida, óbito e 

outras. Observa-se que, todos os herdeiros estão regularmente 

representados nos autos. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que há 

em trâmite ação de inventário nº. 1003692-54.2018, perante este Juízo, 

razão pela qual, apenas por economia processual, já que o Banco do 

Brasil já realizou a transferência dos valores, entendo viável a apreciação 

do presente pedido que deveria ter sido formulado no bojo do inventário, o 

que deverá ser observado pelo inventariante em futuros pedido de 

autorização judicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com fulcro nos arts. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via 

de consequência, determino a expedição do competente alvará, em favor 

de Valter Benedicto Ribeiro Pires, para levantamento dos valores 

depositados e seus rendimentos legais, que deverão ser transferidos para 
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conta bancária a ser fornecida em 05 (cinco) dias, mediante prestação de 

contas no processo de inventário. Defiro a gratuidade processual 

postulada pelos autores. Traslade-se cópia desta sentença para os autos 

de inventário nº. 1003692-54.2018. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 969729 Nr: 9223-46.2015.811.0041

 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: FARILZA PARANHOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEVERINO OSSAMU ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIANA PAULA PAZ DE 

MIRANDA - OAB:9759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro a alienação dos seguintes bens: veículo automotor marca Chevrolet, 

modelo S10, ano 2014, modelo 2014, placa AYN 1042, descrita no item B.1 

das primeiras declarações (fl. 52), pelo valor mínimo de 90 % previsto na 

tabela FIPE juntada à fl. 195.

Expeça-se alvará, com a ressalva de que a transferência de propriedade 

perante o Detran/MT dependerá de quitação da alienação fiduciária ou de 

concentimento do credor fiduciário.

Defiro, ainda, a alienação dos seguintes bens: a) moto aquática tipo 

Jet-Ski, marca Seadoo, modelo RXPX 260HP, ano 2012, descrita no item 

B.3 da fl. 53; b) moto aquática, tipo Jet-Ski, marca Seadoo, modelo RXPX 

255hp, ano 2008, descrita no item B.4 da fl. 53; e do reboque marca 

"r/Milton Brasilia CA", placa OBC-0819, ano 2012, modelo 2013, pelo valor 

mínimo previsto na avaliação de fls. 188.

Expeçam-se os alvarás.

Determino que no prazo de 60 (sessenta) dias, sejam prestadas contas 

dos alvarás, mediante depósito da integralidade do valor obtido com a 

venda dos referidos na Conta de Depósitos Judiciais, vinculada a este 

processo, sob pena de incidência no crime de descumprimento de ordem 

judicial, além de bloqueio dos valores nas contas bancárias da 

inventariante.

Expeça-se mandado de avaliação do veículo descrito no item B.2 da fl. 53.

Considerando o disposto na certidão de fl. 163, proceda-se nova tentativa 

de bloqueio de valores no sistema BACENJUD, mas, sendo inexitosa, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil, solicitando a transferência dos 

valores para a Conta de Depósitos Judiciais, remetendo-se em anexo, 

cópias das fls. 154 e 163/166.

Promova-se a pesquisa de veículos no sistema RENAJUD.

Por fim, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público, 

respectivamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 327646 Nr: 678-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MONICA PARO, A. L. P. M, ELIANE MONICA 

PARO, JULIANA CAMPOS DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:9.731-E, ROZANE DA ROSA 

CACHAPUZ - OAB:20.543-A, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15558/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento de fls. 372/373.

Expeça-se novamente o alvará.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1146404 Nr: 30184-71.2016.811.0041

 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: TÂNIA TABORDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EBENEZER ALVES TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA os termos deste Arrolamento Sumário do 

Espólio de Ebenezer Alves Taborda, para adjudicar à requerente a 

totalidade da herança, constituída dos direitos decorrentes dos contratos 

de alienação fiduciária dos veículos registrados em nome do inventariado 

(fls. 50/52).Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Defiro ao Espólio a gratuidade 

processual.Suspendo a expedição dos alvarás de transferência dos 

veículos para garantia do pagamento das dívidas informados nos autos 

(fls. 75/80), até a juntada de certidão negativa de débitos fiscais 

expedidas pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e da 

Sefaz/MT.Defiro a expedição de alvará para levantamento do saldo 

depositado nas contas vinculadas de FGTS do falecido, em favor da 

requerente.Transitada em julgado, certifique-se.Em seguida, dê-se ciência 

à Procuradoria-Geral do Estado (CPC, art. 659, §2º).Após, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de novembro 

de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1057435 Nr: 49755-62.2015.811.0041

 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: RANIEL FONTES GAIVA, EULA GAIVA GOMES 

MONTEIRO, AURO FONTES GAÍVA, FRANCISCO GAIVA, MARINY GAIVA 

TAQUES, BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, JOCELINO FONTES 

GAÍVA, WILSON DE OLIVEIRA, ONEIJE JOSEFA PINTO DA CONCEIÇÃO, 

THAMARA FONTES GAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro a expedição de termo de inventariante, visto que com a 

homologação da partilha está extinto o espólio, de modo que é finda a sua 

administração pelo inventariante (Código Civil, art. 1991).

Expeça-se o alvará, conforme postulado às fls. 132/133.

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (CPC, art. 659, §2º).

Após, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328357 Nr: 986-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, HMA, LMDS, HMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, MARCOS SERGIO SANTOS MOURA - OAB:26311, 

WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Efetivado o arresto, seja para garantia total ou parcial, da execução, 

desentranhe-se o mandado de citação para que o Sr. Oficial diligencie por 

duas vezes, em dias distintos, à procura do executado, em seu endereço 

constante dos autos, e, havendo suspeita de ocultação, o que deverá ser 

devidamente certificado, proceda à citação com hora certa (CPC, art. 830, 
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§ 1º).

 Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, 

informe se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e 

PIS/PASEP. E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de 

depósitos judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente 

vinculada a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser 

informada no ofício, esclarecendo àquele órgão, que o dinheiro se destina 

ao pagamento de verbas alimentares executadas nestes autos.

 Feitas essas diligências, se o Oficial não encontrar o devedor para citá-lo, 

cite-o por edital.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407424 Nr: 38707-19.2009.811.0041

 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: ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

individualizar os bens imóveis, quais sejam, Edifícios Santa Edwirges e 

Nicolina de Oliveira, ambos no Centro, a fim de ser possível a expedições 

dos mandados de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135142 Nr: 25148-48.2016.811.0041

 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: VIVANE VICENTE PEREIRA BECKERT, CEB, VIVANE 

VICENTE PEREIRA BECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDUARDO RODRIGO BECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da advogada da inventariante, para manifestar nos 

autos referente ao parecer do ministério público de fls. 62, para a 

inventariante proceder a apuração de heveres da empresa Becker 

Química Ltda-ME, nos termos do artigo 620, §1º, inciso II do CPC, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1060118 Nr: 51134-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFS, DCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO B. CASTRO PASSARE - 

OAB:6199/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 51134-38.2015 – Código 1060118

Autor: Thiago Fraga Silva, representado por Deuzina Campos Fraga

Requerido: José do Carmo dos Santos Silva

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 909359 Nr: 36394-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFB, JCFB, EASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 36394-12.2014 – Código 909359

Ação: Alvará

Requerente: João Gabriel Fernandes Bezerra, representado por seus 

genitores Jorgete Caroline Ferreira Bezerra e Eriton Aquiles Sichieri 

Bezerra

Visto.

Cuida-se de ação em que as partes requerentes foram intimadas 

pessoalmente para promover o regular andamento do processo, porém 

não houve manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que as partes requerentes foram intimadas para promover o 

regular andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1140682 Nr: 27683-47.2016.811.0041

 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: VRDA, VRDA, ARDA, VRDA, TR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27683-47.2016 – Código 1140682

Ação de Alimentos e Guarda

Requerentes: Vanderson Rosa de Almeida, representado por Vanessa 

Rosa de Almeida e Anderson Rosa de Almeida e Vanderlei Rosa e 

Almeida, representados por Terezinha Rosa

Requerido: Natanael Manoel de Almeida

 Visto.

 Trata-se de ação em que os autores não foram localizados no endereço 

por eles informados para dar andamento ao processo, motivo porque 

foram intimados por edital, e mesmo assim permaneceram inertes.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que os autores não foram localizados pessoalmente 

no endereço informado nos autos para promover o andamento do 

processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada as partes requerentes, suas intimações foram 

efetivadas por edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também 
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menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que as partes requerentes promovam o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo a decisão concessiva dos alimentos provisórios (fl. 17).

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1073718 Nr: 56962-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC, JDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de curatela e nomeio como 

curadora definitiva ao requerido, Jocil de Oliveira Maciel, a senhora 

Adriana Santana Cardoso, que deverá representa-lo em todos os atos da 

vida civil.Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755 § 3° do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Ressalto que a curadora não poderá contrair 

empréstimos em nome do curatelado, nem alienar bens de sua propriedade 

(carros e imóveis) sem a prévia autorização judicial.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sem 

custas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1135479 Nr: 25294-89.2016.811.0041

 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: DSMR, LAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de curatela e nomeio como 

curadora definitiva à requerida Luanna Akemi Araoka, a senhora Dirce 

Shinae Matsuura Rondon, que deverá representa-la em todos os atos da 

vida civil.Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755 § 3° do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Ressalto que a curadora não poderá contrair 

empréstimos em nome da curatelada, nem alienar bens de sua propriedade 

(carros e imóveis) sem a prévia autorização judicial.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sem 

custas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1056063 Nr: 49187-46.2015.811.0041

 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: ALDSB, MJDSB, LCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479, 

RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de curatela e nomeio como 

curadora definitiva aos requeridos, Maria José dos Santos Bigio e Luciano 

César da Silva Bigio, a senhora Ana Lúcia dos Santos Bigio, que deverá 

representa-los em todos os atos da vida civil.Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755 § 3° do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Ressalto 

que a curadora não poderá contrair empréstimos em nome dos 

curatelados, nem alienar bens de sua propriedade (carros e imóveis) sem 

a prévia autorização judicial.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se 

o necessário.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 942576 Nr: 56113-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJA, TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com referência à perícia médica questionada à fl. 84, este juízo aguarda 

posicionamento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado/MT, uma vez 

que o assunto já foi encaminhando àquele órgão.

 Assim, por ora determino a realização de novo estudo psicossocial do 

caso em questão.

Com o laudo nos autos, diga a requerente.

 Após, ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1060907 Nr: 51418-46.2015.811.0041

 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: ZCR, ACDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, defiro o 

pedido de curatela e nomeio como Curadora definitiva à requerida Alcina 

Cândida de Rezende, a Senhora Zeniuda Cândida Rezende.Por fim declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

d ias .Dê-se c iênc ia  ao  Min is té r io  Púb l i co .Expeça-se  o 

necessário.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1068665 Nr: 54822-08.2015.811.0041

 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: DLDO, MLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 17.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 328357 Nr: 986-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, HMA, LMDS, HMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, MARCOS SERGIO SANTOS MOURA - OAB:26311, 

WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Visto.

 Depreende-se dos autos que até o presente momento não foi possível 

realizar a citação do devedor.

 O art. 830 do Código de Processo Civil dispõe que: “Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução”.

 Assim, não sendo o devedor encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, para 

ser citado, determino o imediato arresto de bens que forem passíveis de 

busca pelo sistema eletrônico. Essa determinação, à evidência, não inibe a 

própria exequente de indicar outros bens, para a mesma finalidade.

 Considerando que o Sr. Oficial de Justiça não dispõe de meios para a 

busca de bens pelo sistema eletrônico, proceda-se com diligência pelo 

sistema BACEN-JUD e, sendo encontrado saldo em nome do devedor, 

determino o imediato bloqueio, a título de arresto, limitado ao valor da 

presente execução.

 Mantenham os autos em Gabinete, até que seja concluído o 

processamento da ordem.

 Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo, transferindo-a para a 

Conta de Depósitos Judiciais.

 Proceda-se, igualmente, com a consulta e restrição de transferência, via 

RENAJUD, dos veículos automotores encontrados em nome do executado, 

que não possuírem restrições de outra natureza.

 Efetivado o arresto, seja para garantia total ou parcial, da execução, 

desentranhe-se o mandado de citação para que o Sr. Oficial diligencie por 

duas vezes, em dias distintos, à procura do executado, em seu endereço 

constante dos autos, e, havendo suspeita de ocultação, o que deverá ser 

devidamente certificado, proceda à citação com hora certa (CPC, art. 830, 

§ 1º).

 Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, 

informe se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e 

PIS/PASEP. E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de 

depósitos judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente 

vinculada a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser 

informada no ofício, esclarecendo àquele órgão, que o dinheiro se destina 

ao pagamento de verbas alimentares executadas nestes autos.

 Feitas essas diligências, se o Oficial não encontrar o devedor para citá-lo, 

cite-o por edital.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039143-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA SILVA OAB - MT1564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1039143-43.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta por Benedito Antônio Guimarães em razão do falecimento de seu 

irmão Luiz Vicente Vaz Guimarães, cuja certidão de óbito informa que não 

deixou filhos e deixou bens a inventariar. 2. Nos termos do art. 617, inciso 

III, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante o requerente 

Benedito Antônio Guimarães que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá 

comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 3. Prestado o 

compromisso, o inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e 

qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do 

Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidão de óbito dos genitores do inventariado; c) certidões negativas de 

débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal (do domicílio da 

inventariada e onde estiverem localizados os bens), pelo Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal do Brasil; d) certidão de 

inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio 

quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, observados os 

requisitos legais, o inventariante poderá requerer a conversão do 

inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659), mediante a 

apresentação de acordo de partilha e dos instrumentos de procuração de 

todos os herdeiros. 6. O valor atribuído à causa é meramente estimativo e 

deverá ser retificado no momento da apresentação das primeiras 

declarações. 7. As custas processuais e a taxa judiciária são devidas 

pelo espólio e o seu recolhimento deverá ocorrer antes da expedição do 

formal de partilha, consoante o disposto no art. 8º, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020885-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844/O 

(ADVOGADO(A))

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1020885-19.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

691.688,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

ROSELYY LEITE DE JESUS Endereço: RUA GENERAL IRINEU DE SOUZA, 

55, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-360 POLO PASSIVO: 

Nome: ANDRE KRINDGES Endereço: RUA PROJETADA 16, 20, JARDIM 

UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-570 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para fins de tomar ciência da decisão 

de ID N. 16133417. CUIABÁ, 27 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.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015916-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON CORRAL (REQUERENTE)

FRANCELE CORRAL BITENCOURT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015916-24.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Antes da análise do pedido inicial, intime-se a 

Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir os autos com termo de anuência com firma reconhecida ou 

procuração dos herdeiros da falecida, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007083-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA OAB - MT23320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACY BENJAMIN DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1007083-17.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Diante do noticiado no relatório de estudo Interprofissional, Id n. 

14686315, atenda-se o parecer ministerial de Id n. 14876085, intimando-se 

o Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade da eventual interdição 

ou de tomada de decisão apoiada em relação ao Requerido. Deve, ainda, 

no mesmo prazo, o Requerente cumprir integralmente o determinado no 

despacho de Id n. 12634770 instruindo os autos com cópia legível de seus 

documentos. Após, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012675-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVINO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1012675-76.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência. Vistos, etc... Diante da juntada do laudo, 

Id n. 16700091, cumpra-se ao determinado na decisão de Id n. 7285930 e 

proceda-se a intimação de todos os interessados para manifestarem, art. 

754 do CPC. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 860581 Nr: 2185-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGBDO, RBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Antes de tudo, proceda-se as retificações e anotações necessárias, 

inclusive na autuação, tendo em vista que se trata de cumprimento de 

sentença, fls. 155, em razão das inovações trazidas pelo vigente Código 

de Processo Civil.

 Outrossim atento ao argumentado na petição de fls. 173, pela d. 

Defensoria Pública, cumpre observar que a procuração de fls. 160v, 

possui validade, mesmo porque juntada através de peticionamento 
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eletrônico, e, ademais, assim também já se decidiu:

 “..A simples cópia do instrumento de mandato, ainda que não autenticada, 

é suficiente para satisfazer a exigência do art. 105, do CPC. Logo, a 

exigência imposta pela sentença apenas teria sentido caso houvesse 

profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual ou 

suspeita de eventual fraude, o que não se cogita no caso dos autos. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074958398, TJRS, Julgado 

em 25/04/2018)

 “...Não configura defeito na representação a cópia de procuração, sendo 

desnecessária a juntada do original ou de cópia autenticada, uma vez que 

a procuração e substabelecimentos constantes aos autos são suficientes 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, nos termos do art. 38 do CPC...” (TJMT - AI 

120112/2014, Julgado em 10/03/2015)

 No mais, considerando o certificado às fls. 176, intime-se pessoalmente a 

parte exequente, inclusive por edital, se necssário, para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, desta feita, 

sob pena de extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Após, voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704408 Nr: 39103-59.2010.811.0041

 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: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para fornecer cópia para serem anexada ao 

formal de partilha expedido, no prazo de dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394629 Nr: 30013-61.2009.811.0041

 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: AHBO, MMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAÚJO - OAB:2.459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE BATISTA 

FILHO, para devolução dos autos nº 30013-61.2009.811.0041, Protocolo 

394629, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797418 Nr: 3795-54.2013.811.0041

 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: PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA, JUSCILÉIA LUCIA DE 

BARROS, ANDERSON VILLA DE BARROS, RVB, EVANY VIEIRA DE 

FREITAS, BSB, GLÓRIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para fornecer nos autos conta bancária para 

expedição do alvara, no prazo de cinco dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001527-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

SAYDE RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA AZO RACHIK AQUINO (INVENTARIADO)

JOAS MIRANDA AQUINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADYLZA FREITAS DE SOUZA (HERDEIRO)

 

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 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1001527-34.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 173.857,81 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO 

(39) POLO ATIVO: Nome: SAYDE RACHIK AQUINO Endereço: AVENIDA 

MARECHAL DEODORO, 2023, - DE 950/951 A 2072/2073, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-100 Nome: ANDREW RACHIK AQUINO 

Endereço: RUA CLÁUDIO SANDERS, 135, - ATÉ 999/1000, CENTRO, 

ANANINDEUA - PA - CEP: 67030-325 POLO PASSIVO: Nome: MADALENA 

AZO RACHIK AQUINO Endereço: desconhecido Nome: JOAS MIRANDA 

AQUINO Endereço: desconhecido TERCEIRA: Sra. Adilza Freitas de 

Souza, (companheira do de cujus) FINALIDADE: efetuar a citação DE Sra. 

Adilza Freitas de Souza, (companheira do de cujus), acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão abaixo transcrita: DESPACHO/ 

DECISÃO: Processo n. 1001527-34.2018.8.11.0041 Ação: Arrolamento 

Vistos, etc... Diante do noticiado e postulado pela inventariante no Id 

15041564, e, considerando inclusive que resultou frustrada a tentativa de 

citação pessoal, Id 14893009, cite-se a Sra. Adilza Freitas de Souza, 

(companheira do de cujus), por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

propiciando manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às 

declarações apresentadas nestes autos. Após, oportunize-se a 

manifestação da inventariante em quinze dias, para fins de apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação dos bens/patrimônio 

e cota parte de cada herdeiro, em observância inclusive do art. 1829 do 

Código Civil. Às providências, expedindo-se o necessário, e, voltem 

c o n c l u s o s ,  o p o r t u n a m e n t e ,  p a r a  a n á l i s e  q u a n t o  a o 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Intimem-se e 

cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA 

SILVA 05/11/2018 14:05:44 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACDTNQDCX 

ID do documento: 16292501 PJEDACDTNQDCX. 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, WILLMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. 

CUIABÁ, 27 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 
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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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039929-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

GONCALINA OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

CRISTIANO OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

JULIANO ODIL OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito da 3a. vara civel de cuiaba (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1039929-87.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Primeiramente, antes da 

análise do pedido inicial, intimem-se os Requerentes, através de sua d. 

patrona, para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostarem aos autos 

documentos que comprovem a existência do valor consignado dos autos 

nº 1034391-28.201/.811.0041, que tramitou perante o Juízo Cível desta 

Comarca. Devem, ainda, no mesmo prazo, informarem ao que se refere o 

valor informado no Id n. 16560290, pág. 2. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019932-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PIRES PEREIRA (REQUERENTE)

SIMONE REIS DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

SUELY PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI REIS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019932-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRA PIRES PEREIRA, 

SIMONE REIS DOS SANTOS LEITE, SUELY PIRES DOS SANTOS 

INVENTARIADO: LENI REIS DOS SANTOS Vistos, etc. Defiro por hora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a herdeira 

SUELY PIRES DOS SANTOS. Compulsando os autos, verifico que todos os 

herdeiros são maiores e capazes, e possuem o mesmo advogado, 

possibilitando assim, A CONVERSÃO deste Inventário para o rito de 

Arrolamento, eis que, mais célere e menos formal, visando assegurar à 

rápida e eficaz prestação jurisdicional. Assim, manifeste o inventariante, 

quanto ao interesse na conversão do presente Inventário para o rito de 

Arrolamento, devendo, para tanto, além dos documentos já existentes nos 

autos, providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação e partilha 

amigável dos bens do de cujus; b) Prova de pagamento do Imposto “causa 

mortis” juntando aos autos respectivas guias do seu recolhimento, ou 

prova de isenção de conformidade com a Lei 7.850 de 18/12/2002. c) 

Certidões negativas das respectivas Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal em nome do de cujus; d) certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados; Cumpridas as determinações 

acima, conclusos os autos para deliberação e/ou homologação da partilha. 

Não sendo interesse do Inventariante em converter o presente inventário 

para o rito de arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá 

prestar declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. Após, promovam-se às 

citações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo 

comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ao cálculo do imposto e 

digam em 05 (cinco) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2017. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004703-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE LAURA PETRONILIA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY APARECIDO CORRIJO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004703-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: PATRICIA DE LAURA 

PETRONILIA ROCHA EXECUTADO: DARLEY APARECIDO CORRIJO Vistos, 

etc. O Executado foi intimado pessoalmente, conforme se verifica no ID n.º 

13144529, mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

defesa. Desse modo, determino: i) O bloqueio online, pelo Sistema 

BACEN-JUD, de valores eventualmente encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado. Existindo saldo razoável para a garantia do 

juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, proceda-se a transferência 

da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos 

preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos 

termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, 

faculto à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito 

ao arquivo; ii) Seja oficiada a SEGES, para que proceda com desconto de 

16,5% (dezesseis vírgula cinco por cento) dos rendimentos líquidos do 

Executado (ID n.º 4899614), deduzidos apenas os descontos obrigatórios 

(Imposto de Renda e I.N.S.S.), depositando o valor na Conta Corrente nº 

8.028.505-8, agência 3499-1, Banco do Brasil, de titularidade da genitora 

da Exequente (ID n.º 15431565), sob pena de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e crime contra a administração 

pública (art. 22 da Lei de Alimentos). Em relação ao pedido constante no ID 

n.º 15431565, fls. 03, primeiro parágrafo, intime-se a parte Exequente, 

para adequar o pedido nos termos do art. 529, § 3.º do C.P.C. Por fim, 

conclusos. Intime - se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de novembro de 2.018. 

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040171-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE OLIVEIRA PROCOPIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título de PIS, a fim de localizar valores em nome do 

falecido, no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, 

intimem-se as autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por 

fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1039963-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE LOPES SILVA BENITES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SILVA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039963-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIONE LOPES SILVA 

BENITES DE LIMA REQUERIDO: MARIA DE LOURDES SILVA Vistos, etc. 

Defiro por ora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos 

da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio 

Inventariante a herdeira MARCIONE LOPES SILVA BENITES DE LIMA que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. 

Determino a citação dos herdeiros para se manifestarem no presente 

inventário. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040432-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FATIMA ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. D. N. (RÉU)

MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

LINIKER ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

DEBORA LORRAINE FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040432-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EVA FATIMA ALVES DE JESUS 

RÉU: MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, LINIKER ALBERTO 

FERREIRA DO NASCIMENTO, SALOMAO ALEXANDRE FERREIRA DO 

NASCIMENTO, DEBORA LORRAINE FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos, 

etc. Remetam - se os presentes autos para a Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões para ser associado aos autos de n.º: 

1019426-79.2017.8.11.0041, para que não haja decisão conflitante. 

Cumpra - se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040644-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO (REQUERENTE)

ELIANE APARECIDA COELHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040644-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIANE APARECIDA COELHO 

DUARTE, LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO Vistos, etc. Defiro a 

gratuidade processual nos termos da Lei 1.060/50 e autorizo os benefícios 

do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino a pesquisa BACENJUD 

com a finalidade de verificar a existência de valores em nome do “de 

cujus”. Oficie – se a Caixa Econômica Federal para que informem se 

existem valores referente ao FGTS/PIS e PASEP em nome da falecida. 

Oficie - se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que informe os 

valores deixados pelas falecida ELIETE COELHO DUARTE referente as 

verbas trabalhista não pagas e URV referente ao período de 03/1994 à 

07/1995 e da de cujus MARIA COELHO DUARTE, referente ao 

13ºsalário10/12 avos e URV referente ao período de 07/1998 à 12/2008. 

Com as informações nos autos, intime-se a parte requerente, para se 

manifestar no prazo legal. Tendo a parte autora se manifestado, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013996-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS CALLEL RADI LEIRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETE DA CONCEICAO RADI OAB - 570.254.101-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER PAULO LEIRIA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013996-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: NICOLAS CALLEL RADI LEIRIA 

REPRESENTANTE: MARGARETE DA CONCEICAO RADI EXECUTADO: EDER 

PAULO LEIRIA DA SILVA Vistos, etc. Acolho cota do representante do 

Ministério Público de Id. 11707568, intime - se o exequente para se 

manifestar quanto a quitação do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

volte os autos conclusos para decisão. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 

26 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249077 Nr: 16382-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES TORRES DE AZEVEDO, KACILENE 

ALVES TORRES DE AZEVEDO, K. A. T. A., K. A. T. A., K. A. T. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACÍLIO TORRES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ORMOND DE AVELAR - 

OAB:17.630, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimção do advogado RODRIGO ORMOND DE 

AVELAR, para em 5 dias retirar documento nos autos. Após essa data os 

autos serão enviados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715036 Nr: 7684-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. V. S. R., L. C. S. R., IRENE DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9.822

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte autora para que 

proceda a juntada dos documentos pessoais do requerido com a 

finalidade de expedição da certidão de protesto, e ofício se for o caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909119 Nr: 36231-32.2014.811.0041

 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: FEPBN, MPB, MCCB, MLCB, MISBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:18.631/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329, MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - OAB:13.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Advogado Ronaldo Gomes de Castro foi intimado nessa 

data, via fone, para devolver os presentes autos e seus apensos, 

imediatamente por determinação de magistrado, sob 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):

 Cod. Proc.: 756579 Nr: 8694-32.2012.811.0041

 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: IVNA MONTEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15808/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, 

NA PESSOA DO SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA 

DO LAUDO DE AVALIAÇÃO, DE FLS. 221/232, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786880 Nr: 40788-33.2012.811.0041

 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: WLDSO, AKAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFPDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20.010/MT, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, 

NATALIA CORRÊA PUGA DA SILVA - OAB:21.447/MT, PATRICIA 

NAVES MAFRE - OAB:21447/MT, VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 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 JUNTAREM AS CERTIDÕES DE 

NASCIMENTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 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: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, ESPÓLIO 

DE JULIO CESAR PINHEIRO, JULIO CESAR PINHEIRO JUNIOR, JULIANA DE 

ARRUDA PINHEIRO, STHÊFANY GIORDANA LACERDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, GUSTAVO CRESTANI FAVA 

- OAB:13.038/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11.811/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, MARCELO 

BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144, MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 Vistos, etc.

Código nº 1135619.

Diante das informações de valores existentes nas contas bancárias em 

nome do de cujus às fls. 251/252, determino o bloqueio via Sistema 

Bacenjud.

Após, determino que se oficie a 11ª Vara Civil informando quanto aos 

valores bloqueados, bem como a realização da penhora no rosto dos 

autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 432870 Nr: 12535-06.2010.811.0041

 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: JPSV, ASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:OAB/MT 11.242, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, Reinaldo Camargo do Nascimento - OAB:OAB/MT 

2.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 432870

Verifico que a avó materna do menor João Pedro Santos Vidal de Souza, 

Senhora Odeci Terezinha Ribeiro da Silva, em decorrência o falecimento 

da Senhora Andrea Santos Vidal (fls. 161), mãe do infante, requer o 

cumprimento de Sentença dos alimentos não pagos pelo genitor do infante. 

(fls. 156/167).

Nada obstante, não consta nos autos termo de guarda. Ou seja, há 

irregularidade na representação da parte Exequente.

Assim sendo, intime-se a parte Exequente, para que junte aos autos termo 

de guarda e instrumento procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 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 
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DA COSTA SIEBRA, ESTER DA COSTA SIEBRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SARMENTO VALE - 

OAB:OAB/MG 130407, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - 

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.

Autos n.º 1112588

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 663, certifique – se o trânsito em 

julgado e, posteriormente, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373487 Nr: 9878-28.2009.811.0041

 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: EJDS, MEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

9878-28.2009.811.0041, Protocolo 373487, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134523 Nr: 24890-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 

MAMORE - OAB:21436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO RIBEIRO DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 24890-38.2016.811.0041, Protocolo 

1134523, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220242 Nr: 28596-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:9168, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT, Nayara 

Andréa Peu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 Certifico que a parte interessada não compareceu em cartório para retirar 

o documentos expedido nos autos. Remeto-o ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124318 Nr: 20576-49.2016.811.0041

 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 CHRISTINA JUNG, RENATA JUNG, ALEXANDRE 

JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOACHIM JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO XAVIER DE MORAES 

BICCA - OAB:195839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da inventariante Renata Jung, 

para em 5 dias assinar o termo de compromisso, e dar cumprimento à 

decisão de fl.20 no prazo lá estabelecido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040500-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZAEL DE ARAUJO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIRIVAN CARVALHIDO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1039954-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARIANO GOMES (REQUERENTE)

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE OLIVEIRA LIMA GOMES OAB - MT22810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1039954-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALMIR MARIANO GOMES, 

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL 

proposta por VALMIR MARIANO GOMES e MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA. 

Aduz a inicial que os requerentes conviveram em união estável entre o 

ano de 2008 até setembro de 2018. Alega que da união não advieram 

filhos, não adquiriram bens imóveis e dispensam alimentos entre si. 

Informam que adquiriram somente um automóvel que ficará com a Srª 

Maria José. Requerem a homologação do acordo. É o relato. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CONSENSUAL proposta por VALMIR MARIANO GOMES e 

MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA. Pelo exposto e o que mais dos autos 

consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no 

Id.16563689, e, ACOLHO a pretensão inicial (art. 487, I, do NCPC) 

extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fulcro nos artigos 1.723, do Código Civil 226, § 3°, da Constituição Federal, 

DECLARO a EXISTÊNCIA e a DISSOLUÇÃO da União Estável entre VALMIR 

MARIANO GOMES e MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, com início ano de 

2008 até setembro de 2018. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se as 

partes. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em 
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verba honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em julgado, 

expeça-se Carta de Sentença ou certidão equivalente em favor dos 

Autores para constituição e conservação de seus direitos. Certifique-se e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. Às 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022448-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE SOUZA RODRIGUES OAB - 023.706.101-58 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROMEU CARDOSO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022448-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AUGUSTO RODRIGUES ROMEU 

REPRESENTANTE: ISABELA DE SOUZA RODRIGUES EXECUTADO: ANDRE 

ROMEU CARDOSO PEREIRA Vistos, etc. De acordo com o comprovante de 

Quitação de Prestação Alimentícia, Id. 10527070, e verificando pedido de 

extinção da parte autora de Id. 10777234, entendo que o débito está 

integralmente quitado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fundamento no que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO 

descrito na inicial, e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se o Ministério 

Público. Isento as partes das custas processuais bem como verba 

honorária, pois concedo os benefícios da justiça gratuita. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036228-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. R. (REQUERENTE)

A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA OAB - MT17022/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

R. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036228-21.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16682821 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que o autor 

atendeu parcialmente as determinações contidas na decisão de ID. 

16080844, assim, com desiderato de evitar o perecimento do direito dos 

interessados, faculto, o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja cumprida 

integralmente a alusiva decisão, notadamente no que atine a declaração 

de hipossuficiência do Sr. Rodrigo Arend Rodrigues, sob pena de 

indeferimento do benefício pretendido. Decorrido o aludido interregno sem 

qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Às 

providências." Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007316-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. L. L. (EXEQUENTE)

R. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE AGOSTINHO DO NASCIMENTO OAB - 405.773.761-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007316-14.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 16665276 - 

"VISTOS, ETC. Considerando que os exequentes concordaram com a 

justificativa apresentada pelo executado no ID. 13717259, bem assim com 

o valor apontado como devido, no espeque de R$1.352,26(um mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme 

petição de ID. 13789342, desta feita, determino a intimação do devedor 

para que efetue a quitação do valor apontado, sob pena de prisão. 

Assinalo, todavia, que o valor da pensão, com a redução com a qual a 

representante dos menores concordou, ID. 13717259, deverá ser objeto 

de demanda autônoma, eis que necessária a homologação judicial ou, 

ainda, ser formalizada por termo de acordo extrajudicial pelas partes. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031512-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. R. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031512-48.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 16662371 é tempestiva. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora a fim de, querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 

27 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023034-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. R. (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 1023034-51.2018.8.11.0041 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 16391144, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

07/02/2019, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 
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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, 27 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028926-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT14404-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. N. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028926-38.2018.8.11.0041 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 16449467, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

14/02/2019, às 14:40 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, 27 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038014-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. P. B. (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 1038014-03.2018.8.11.0041 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 16525903, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 14/02/2019, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036739-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. P. (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 1036739-19.2018.8.11.0041 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 16479083, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2019, às 15:40 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, 27 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038308-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. C. (EXEQUENTE)

SIMONE TEIXEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CASTELAN (EXECUTADO)

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. 1038308-89.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Defiro a 

pretensão ministerial de ID. 15615137, razão pela qual, intime-se o 

executado para manifestar-se objetivamente acerca da contraproposta de 

acordo feita pela exequente no ID. 15615137, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Com o decurso do alusivo prazo, manifeste-se o Ministério Público e, 

na sequência, conclusos para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 

27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005002-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. F. D. M. (AUTOR(A))

F. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. M. (RÉU)

L. D. M. (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 1005002-95.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16693548, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013099-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. F. (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 1013099-84.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16389657, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 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: 1039270-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. S. (RÉU)
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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 1039270-78.2018.8.11.0041 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 16647060, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2019, às 16:00 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, 27 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032224-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. F. I. L. (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 1032224-38.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15979186, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018957-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. B. (REQUERIDO)

D. E. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR GUEDES LEITE OAB - MT22016/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018957-33.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 1619582, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada 

para o dia 20/02/2019, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas que eventualmente forem indicadas no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, 

no máximo de 03 (três) para cada parte, ressaltando , por oportuno, que 

caberá as partes intimar as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018957-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. B. (REQUERIDO)

D. E. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR GUEDES LEITE OAB - MT22016/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018957-33.2017.8.11.0041 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 1619582, bem como 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada 

para o dia 20/02/2019, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas que eventualmente forem indicadas no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, 

no máximo de 03 (três) para cada parte, ressaltando , por oportuno, que 

caberá as partes intimar as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038039-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038039-16.2018.8.11.0041 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 16627812, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/02/2019, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994907 Nr: 20959-61.2015.811.0041

 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: HAPJ, PAMAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte HOMERO ALVES PEREIRA JUNIOR a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, 

sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136963 Nr: 6871-77.1999.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE DE FÁTIMA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MINGORANCE - 

OAB:4692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUÍS CÉSAR - 

OAB:4.030-O, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte MEIRE DE FÁTIMA REIS a fim de, em 5 (cinco) dias, 

comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob 

pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 739377 Nr: 36021-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGDS, JRMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939, Denezio Pio da Silva - OAB:14087/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a informação de fl. 169, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023843-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA YARA RIBEIRO 

SALES SANSÃO PROCESSO n. 1023843-75.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: ORBETE MARQUES BORGES POLO PASSIVO: MARIA 

MORAES BORGES FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA, para 

que tome conhecimento da presente ação, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para audiência de conciliação designada para o dia 19/02/2019, às 13:40 

horas, 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), bem como de que, não havendo 

acordo, a parte requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte 

requerida, quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, 

do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de 

divórcio na qual o autor afirma se casou com a requerida em janeiro de 

1988, que da união advieram 2 filhos já maiores, que estão separados de 

fato há 4 anos, que há um único bem a partilhar, requerendo, ao final, a 

decretação do divórcio. DECISÃO: ID 9354101 - "Vistos etc. 1 – O autor 

juntou aos autos declaração de hipossuficiência e é assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presumindo-se, portanto, 

que possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98, do CPC, razão pela qual lhe concedo os referidos benefícios do 

assistência judiciária gratuita. 2 – Trata-se de Ação de Divórcio, pelo que, 

deve prosseguir sob o procedimento das ações de família (art. 693 e ss., 

do CPC). 3 – Assim, designo audiência de tentativa de conciliação (art. 

695, do CPC) para o dia (...). 4 - Cite-se a ré, por carta precatória, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhadas de seus advogados/defensores públicos. 5 – Deverá 

constar do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em 

tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual (art. 696, do CPC), bem como de que, não havendo acordo, a 

ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pela ré, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). Ainda, nos termos do art. 

695, §1º, do CPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado à ré o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. 6 - Intime-se e cumpra-se." ID 11314357 - "Vistos, etc. 

Tendo em vista a falta do cumprimento da carta precatória de citação da 

ré, em razão da exiguidade do tempo (id n° 10721318), designo nova 

audiência de tentativa de conciliação para o dia (...). Cite-se a ré, quanto 

aos termos da ação, no endereço informado na exordial e, intimem-se as 

partes, inclusive o autor, pessoalmente, já que é assistido pela Defensoria 

Pública, para comparecerem na audiência supramencionada, nos termos 

da decisão do Id n° 9354101. Cumpra-se e intime-se." ID 16448904 - 

"VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que o requerente pleiteou a citação 

da requerido, via edital, vez que encontra-se em lugar incerto e não 

sabido. No entanto, a citação por edital só pode ser deferida após 

realizadas todas as tentativas para localizá-la. Desta feita, empreendida 

pesquisa no sistema conveniado ao TJMT (Sinesp/Infoseg), a fim de 

encontrar o atual paradeiro da demandada, restou infrutífera a diligência. 

Em decorrência, defiro a pretensão externada pelo autor e, por 

conseguinte, determino que se proceda com a citação por edital, com o 

prazo de 30 (trinta) dias, para que a requerida tome conhecimento da ação 

e, compareça a audiência designada, acompanhado de seus 

advogados/defensores públicos. Decorrendo o prazo assinalado e não 

sendo constituído advogado para promover a sua defesa, desde já, 

nomeio como curador especial da demandada, nos termos do artigo 72, II, 

do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública, na pessoa da i. 

Defensora da parte adversa, que deverá ter vistas dos autos para ciência 

da nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito. 

Redesigno a audiência para tentativa de conciliação para o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 13h40min., por ausência de data anterior na pauta. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS HENRIQUE SALIES 

RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 27 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038597-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIGREIDES ANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ORTEGA MONTOURA (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. 1038597-85.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de Ação de 

Divórcio, a qual será processada em conformidade com o art. 693 e s.s. 

do Código de Processo Civil. Na sequência, com fulcro no artigo 695 do 

NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 15h20min, por ausência de data anterior na pauta. 

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 

2º, 4º, ambos do NCPC). Ressalto que o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada da parte autora ou da requerida na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela 

requerida no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007991-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1007991-94.2018.8.11.0002 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que o autor pretende a concessão da assistência judiciária 

gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por 

extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Por conseguindo, trata-se de Ação de Guarda com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Jefferson Dias da Silva em face 

de Carolina Regina de Miranda, ambos qualificados nos autos, por meio da 

qual pretende a guarda da menor Jenifer Gabriela Miranda da Silva. Aduz 

o requerente que é pai da menor, Jenifer Gabriela Miranda da Silva, 

nascida em 14/01/2016, a qual residia com o genitor. Assevera que em 

20/08/2018, a requerida foi até a sua casa e, sem o seu consentimento 

levou a menor para morar com ela, e, em decorrência desses fatos, 

pleiteia, liminarmente, a concessão da guarda definitiva da menor. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando 

o pedido de tutela provisória vindicado, necessário salientar que o artigo 

33 da Lei 8.069/1990, dispõe que: “Art. 33. A guarda obriga a prestação 

de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados.”. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, 

para o deferimento da medida provisória vindicada, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, a ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, o requerente alega que 

a infante residia com ele, e que em 20/08/2018, a requerida foi até a sua 

casa e, sem o seu consentimento levou a menor para morar com ela, em 

razão disso, postula, liminarmente, a concessão da guarda definitiva da 

infante, sustentando que irá continuar dando todo suporte necessário 

para menor. Todavia, verifico que apesar de o autor asseverar que o 

menor estava sob os seus cuidados, não encartou ao feito nenhum 

documento que fosse capaz de corroborar a sua alegação, de maneira 

que inexiste suporte probatório a evidenciar a probabilidade do direito 

invocado. De outro vértice, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, vez que a guarda judicial destina-se a 

regularizar uma situação que se encontra consolidada de fato, o que, 

repise-se, não foi comprovada nos autos, tratando-se, por ora, de meras 

alegações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de guarda provisória e, em 

decorrência, deixo de arbitrar os alimentos vindicados. Na sequência, com 

fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h20min, por ausência 

de data anterior na pauta. Cite-se a requerida e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareçam à 

audiência de conciliação supra designada, acompanhada de seu 

advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). 

Ademais, ressalto que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência e estar desacompanhado da petição inicial 

(art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a ressalva que a ausência 

injustificada do autor ou do requerido na audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso 

não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
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realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento do 

ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso legal, caso a 

parte autora tenha manifestado o desinteresse em sua realização, além 

das advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Por fim, 

caso não tenha acordo em audiência, nomeio a equipe interdisciplinar 

deste juízo para que, no prazo de 30 dias, proceda com a realização de 

estudo psicossocial na residência do autor e da demandada, a fim de 

verificar a situação em que a criança se encontra, em especial, (1) se a 

requerida é quem está exercendo a guarda de fato, (2) as condições da 

criança e sua adaptação ao ambiente em que vive, (3) se recebe os 

cuidados devidos, (4) se tem bom relacionamento com os genitores e 

demais circunstâncias que as especialistas entenderem pertinentes. Com 

o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as partes, a fim de 

manifestarem-se e, na sequência, colha-se o parecer do Ministério 

Público. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009685-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. T. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

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. 1009685-78.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

ajuizado por Lucas Gabriel Teixeira de Oliveira, representado por sua avó 

materna Ana Brigida Cebalho de Oliveira, em face de Douglas Teixeira de 

Oliveira, todos qualificados nos autos. Determinada a intimação do 

executado para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, o mandado fora 

devidamente cumprido, conforme certidão de ID. 14245287. Todavia, o 

executado deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para se 

manifestar, conforme certidão de ID. 15090788. A representante legal do 

exequente atualizou o débito devido e pugnou pela decretação da prisão 

civil do executado, a fim de compeli-lo ao adimplemento da obrigação 

alimentar, pretensão com a qual o Ministério Público concordou. Vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Em análise detida dos autos, 

verifico que o executado encontra-se inadimplente com a prestação 

alimentícia. Assim, nos termos do § 3º do art. 528 do CPC, tem-se que se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta 

a prisão do devedor de alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento 

e evitar que ele se torne um inadimplente contumaz, com irreparáveis 

prejuízos aos alimentados, ressaltando-se que no caso dos autos, o 

executado sequer justificou o não pagamento das prestações alimentícias 

em atraso. É preciso que o devedor tenha consciência de sua obrigação 

alimentar e cumpra com a determinação judicial nos prazos estabelecidos, 

ou então que providencie a ação revisional, colocando a obrigação em 

termos que possa suportar, se for o caso. A jurisprudência é assente no 

sentido de se coagir, com prisão, o devedor, a fim de que ele pague as 

três últimas parcelas do débito de alimentos, dada a urgência quanto à 

necessidade dos alimentos, sob pena de perecimento da parte credora. A 

título de ilustração, colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 

309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do 

art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 

(três) últimas prestações anteriores à propositura da execução de 

alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo 

executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do 

débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que 

pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual 

adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com 

o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas 

corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da 

capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória 

aprofundada. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 

2017/0294585-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta feita, considerando 

que o executado quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível 

quanto ao atraso dos alimentos, restando, assim, preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, então, ser decretada a 

prisão civil deste até que a cumpra. Em face do exposto, e por mais que 

dos autos consta, com fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL do executado Douglas Teixeira de Oliveira, qualificado na 

inicial, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito 

alimentar vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. O mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o 

que deverá ser expressamente consignado no alusivo documento. 

Pretendendo o executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a 

sua soltura caso já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo 

exequente, o qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas 

vencidas até a data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do 

art. 528 do CPC); ou ainda, comprovar que o fez. Para tanto, determino 

que se expeça mandado de prisão civil, devendo, quando do seu 

cumprimento, o executado ficar separado dos demais presos. Todavia, 

caso o executado não seja encontrado no endereço informado nos autos, 

manifeste-se a parte exequente em prosseguimento. Por fim, expeça-se a 

certidão da dívida e encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 528 do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036378-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. N. R. V. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOS SANTOS BELEM (EXECUTADO)

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. 1036378-36.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

ajuizado por Yasmim Nicolly Ribeiro Viana Belem, representada por sua 

genitora Thayna Ribeiro Viana, em face de Raphael dos Santos Belem, 

todos qualificados nos autos. Determinada a intimação do executado para 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, o mandado fora devidamente 

cumprido, conforme certidão de ID. 14546673. Todavia, o executado 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para se manifestar, 

conforme certidão de ID. 15152472. A representante legal da exequente 

atualizou o débito devido e pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado, a fim de compeli-lo ao adimplemento da obrigação alimentar, 

pretensão com a qual o Ministério Público concordou. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Em análise detida dos autos, verifico que 

o executado encontra-se inadimplente com a prestação alimentícia. Assim, 

nos termos do § 3º do art. 528 do CPC, tem-se que se o executado não 

pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta 

a prisão do devedor de alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento 

e evitar que ele se torne um inadimplente contumaz, com irreparáveis 

prejuízos aos alimentados, ressaltando-se que no caso dos autos, o 

executado sequer justificou o não pagamento das prestações alimentícias 

em atraso. É preciso que o devedor tenha consciência de sua obrigação 

alimentar e cumpra com a determinação judicial nos prazos estabelecidos, 

ou então que providencie a ação revisional, colocando a obrigação em 
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termos que possa suportar, se for o caso. A jurisprudência é assente no 

sentido de se coagir, com prisão, o devedor, a fim de que ele pague as 

três últimas parcelas do débito de alimentos, dada a urgência quanto à 

necessidade dos alimentos, sob pena de perecimento da parte credora. A 

título de ilustração, colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 

309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do 

art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 

(três) últimas prestações anteriores à propositura da execução de 

alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo 

executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do 

débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que 

pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual 

adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com 

o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas 

corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da 

capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória 

aprofundada. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 

2017/0294585-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta feita, considerando 

que o executado quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível 

quanto ao atraso dos alimentos, restando, assim, preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, então, ser decretada a 

prisão civil deste até que a cumpra. Em face do exposto, e por mais que 

dos autos consta, com fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL do executado Raphael dos Santos Belem, qualificado na 

inicial, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito 

alimentar vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. O mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o 

que deverá ser expressamente consignado no alusivo documento. 

Pretendendo o executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a 

sua soltura caso já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo 

exequente, o qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas 

vencidas até a data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do 

art. 528 do CPC); ou ainda, comprovar que o fez. Para tanto, determino 

que se expeça mandado de prisão civil, devendo, quando do seu 

cumprimento, o executado ficar separado dos demais presos. Todavia, 

caso o executado não seja encontrado no endereço informado nos autos, 

manifeste-se a parte exequente em prosseguimento. Por fim, expeça-se a 

certidão da dívida e encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 528 do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038176-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LEITAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA COSTA LEITAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1038176-95.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

a petição inicial fora juntada em duplicidade, em desconformidade com o 

§4º do art. 26 da Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, 

ad litteram: Art. § 4º Caso o peticionante opte pela inclusão da petição em 

arquivo eletrônico, o editor de texto interno do sistema deverá ser utilizado 

para fazer constar a informação de que há petição anexada. (g.n) Desta 

feita, é necessário salientar que, nos termos da Resolução supra citada, o 

peticionamento inicial ou intermediário deverá ser realizado através do 

editor de texto OU pela inclusão de arquivo em "pdf", logo, não deverá ser 

efetuado pelos dois meios, devendo as partes colaborarem para a rápida 

solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015. 

Prosseguindo, trata-se de pedido de abertura de Inventário com Pedido de 

Adjudicação, sob o rito de Arrolamento Sumário c/c Pedido de Alvará 

Judicial interposto por Hamilton Leitão Batista em razão dos bens deixados 

por Leila Costa Leitão. Custas pagas no ID. 16352495. De outro viés, 

defiro a prioridade na tramitação do presente, eis que o requerente 

trata-se de pessoa idosa na forma da lei, ID. 16284208 – Pág. 2. Consigno 

que a presente tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 659 do 

CPC), porquanto a parte é maior, capaz e está devidamente representada 

por advogado. Nomeio inventariante o viúvo da de cujus, Hamilton Leitão 

Batista, que, independente de compromisso, desempenhará sua função. 

No prazo de 15 (quinze) dias, deverão ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública Municipal 

(expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT e pela Prefeitura de Chapada dos 

Guimarães/MT), bem como a certidão de inexistência de testamento 

deixado pela extinta, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

mesmo prazo suso mencionado deverão aportar ao feito esclarecimentos 

quanto à alienação fiduciária que recai sobre o veículo FIAT/IDEA 

ADVENTURE 1.8, bem assim em relação ao financiamento bancário 

averbado no imóvel matriculado sob o nº 89.237, e juntar as matrículas 

atualizadas dos imóveis deixados pela falecida. Cumpridas ou não tais 

determinações, certifique-se e conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035685-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. M. R. (REQUERENTE)

GUILHERME ASSAD MELO RIECHI (REQUERENTE)

A. F. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MORAES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1035685-18.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

verifico que existe documento anexado à exordial que não está na 

posição correta para leitura, situação em desacordo com as disposições 

do art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, 

ad litteram: 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. (g.n.) Desta feita, é necessário salientar que, nos termos da 

Resolução supra citada, devem as partes colaborar para a rápida solução 

do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015. Prosseguindo, 

trata-se de pedido de Abertura de Inventário por Arrolamento interposto 

por Guilherme Assad Melo Melo Riechi, Ana Flávia Melo Riechi e Marcus 

Vinícius Melo Riechi, em razão dos bens deixados por Flavia Moraes de 

Melo. Pretendem os interessados a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com 

as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas 

ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuída à causa o valor de R$ 174.953, 35 (cento e setenta e quatro mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), razão pela 

qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. Lado outro, por ausência de enquadramento 

legal, indefiro o pedido de nomeação do Sr. Hiran Vinicius de Moraes e 

Melo, irmão da falecida como inventariante e, por conseguinte, NOMEIO 
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inventariante o filho do extinto, Guilherme Assad Melo Melo Riechi, 

conforme autoriza o artigo 617, III, do CPC/2015, a qual deverá bem e 

fielmente desempenhar a função, independente de termo. De outro vértice, 

necessário salientar que com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil de 2015, tornou-se possível o processamento das ações de 

inventário na forma de arrolamento, quando o valor dos bens do espólio 

for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, conforme prevê o artigo 

664 da lei processual em vigor, mesmo nas situações em que haja 

herdeiro incapaz, tal como é o caso dos autos, havendo como 

condicionantes, apenas, a anuência das partes e do Ministério Público (art. 

665 do CPC). Desta feita, ante a concordância dos interessados quanto à 

tramitação do presente na forma de arrolamento simples/comum, dê-se 

vistas ao parquet para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste. 

Com o decurso do lapso suso, e havendo concordância do d. Ministério 

Público, intime-se o inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

colacionar aos autos as certidões negativas de dívida atualizadas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT – débitos 

gerais), bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD, todos em nome da falecida, e, 

certidão de inexistência de testamento deixado pela extinta, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No mesmo prazo mencionado, 

deverá o inventariante trazer ao feito a certidão atualizada do imóvel 

matriculado sob o nº 99.465. Outrossim, constato que inventariada veio a 

óbito no dia 27.10.2018, conforme documento acostado no ID. 15977075, 

sendo que a petição inicial está datada de 18.7.2018 e fora distribuída em 

17.10.2018. Ainda, as procurações outorgadas aos patronos possuem 

data de assinatura (24.3.2018) e referência à data do óbito da 

inventariada (27.1.2018), dados estes que divergem da certidão de óbito, 

razão pela qual, no prazo acima citado, determino a regularização da 

situação. Cumpridas tais determinações, renove-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, volvendo-me 

conclusos para eventual homologação. Lado outro, inexistindo anuência 

unânime quanto a tramitação do feito sob a forma de arrolamento, 

conclusos para deliberação. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040823-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMAIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANGEL GABRIEL DE LIMA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1040823-63.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1036941-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANY SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

FLAVIELE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

FLAVIANE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

DEOCLECIO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

FABRICIO SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA RODRIGUES SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1036941-93.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

a petição inicial fora juntada em duplicidade, em desconformidade com o 

§4º do art. 26 da Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, 

ad litteram: Art. § 4º Caso o peticionante opte pela inclusão da petição em 

arquivo eletrônico, o editor de texto interno do sistema deverá ser utilizado 

para fazer constar a informação de que há petição anexada. (g.n) Desta 

feita, é necessário salientar que, nos termos da Resolução supra citada, o 

peticionamento inicial ou intermediário deverá ser realizado através do 

editor de texto OU pela inclusão de arquivo em "pdf", logo, não deverá ser 

efetuado pelos dois meios, devendo as partes colaborarem para a rápida 

solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015. 

Prosseguindo, trata-se de requerimento de Abertura de Inventário c/c 

Alvará Judicial interposto por Deoclecio Cardoso de Sousa, Fabricio 

Santos de Sousa, Flaviane Santos de Souza, Suzany Santos de Souza e 

Flaviele dos Santos Souza, em razão dos bens deixados por Sonia 

Rodrigues Santos de Sousa. Pretendem os interessados a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuída à causa o valor de R$ 

27.145,44 (vinte e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos), razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida abrange, além 

das custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de 

advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De outro viés, 

consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 

659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e estão 

representadas pelo mesmo núcleo da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Nomeio inventariante o viúvo da de cujus, Deoclecio 

Cardoso de Sousa, que, independente de compromisso, desempenhará 

sua função. No prazo de 15 (quinze) dias, deverão ser apresentados aos 

autos o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD em nome da falecida, certidão de inexistência 

de testamento deixado pela extinta, expedida pelo CENSEC – Centro 

Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ. No mesmo lapso suso mencionado, o inventariante 

deverá trazer ao feito esclarecimentos quanto à propriedade do imóvel 

que pretendem partilhar, tendo em vista que na matrícula nº 76.354, ID. 

16162441, constam como proprietários o Sr. José Carlos de Almeida, 

casado sob o regime da comunhão universal de bens com a Sra. Haydee 

Campos de Almeida e o Sr. Ismael Benedito de Fonseca, casado sob o 

regime da comunhão universal de bens com a Sra. Dilmes Saldanha de 

Oliveira Fonseca, e o contrato de compra e venda juntado aos autos, ID. 

16162442, consta como vendedor somente o Sr. José Carlos, e, 

teoricamente, o pagamento não fora quitado. No que concerne à 

informação de que a extinta deixou crédito junto à CVC Viagens, 

expeça-se ofício para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a referida 

empresa deposite o valor do crédito na Conta Única do Poder Judiciário, 

cabendo ao Sr. Gestor expedir o necessário para vincular à uma subconta 

relacionada a este processo, encaminhando-se, juntamente com o ofício, 

as instruções necessárias para que seja realizado o depósito judicial, bem 

assim cópia do documento de ID. 16162445. Por fim, em relação à 

alegação de existência de saldos em contas bancárias, proceda-se com a 

pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a verificação da existência de 

valores em nome da falecida e, obtendo saldo positivo, deverá ser 

realizada sua transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para vincular à uma subconta 

relacionada a este processo. Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026663-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANNA RUTH DOS SANTOS SILVA OAB - 029.350.621-32 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER WESLLEY DA SILVA (EXECUTADO)

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. 1026663-67.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

ajuizado por Sophia Beatriz dos Santos Silva, representada por sua 

genitora Anna Ruth dos Santos Silva em face de Glauber Weslley da Silva, 

todos qualificados nos autos. Determinada a intimação do executado para 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, o mandado fora devidamente 

cumprido, conforme certidão de ID. 15144394. Todavia, o executado 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para se manifestar, 

conforme certidão de ID. 15529743. A representante legal da exequente 

atualizou o débito devido e pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado, a fim de compeli-lo ao adimplemento da obrigação alimentar, 

pretensão com a qual o Ministério Público concordou. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Em análise detida dos autos, verifico que 

o executado encontra-se inadimplente com a prestação alimentícia. Assim, 

nos termos do § 3º do art. 528 do CPC, tem-se que se o executado não 

pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta 

a prisão do devedor de alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento 

e evitar que ele se torne um inadimplente contumaz, com irreparáveis 

prejuízos aos alimentados, ressaltando-se que no caso dos autos, o 

executado sequer justificou o não pagamento das prestações alimentícias 

em atraso. É preciso que o devedor tenha consciência de sua obrigação 

alimentar e cumpra com a determinação judicial nos prazos estabelecidos, 

ou então que providencie a ação revisional, colocando a obrigação em 

termos que possa suportar, se for o caso. A jurisprudência é assente no 

sentido de se coagir, com prisão, o devedor, a fim de que ele pague as 

três últimas parcelas do débito de alimentos, dada a urgência quanto à 

necessidade dos alimentos, sob pena de perecimento da parte credora. A 

título de ilustração, colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 

309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do 

art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 

(três) últimas prestações anteriores à propositura da execução de 

alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo 

executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do 

débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que 

pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual 

adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com 

o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas 

corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da 

capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória 

aprofundada. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 

2017/0294585-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta feita, considerando 

que o executado quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível 

quanto ao atraso dos alimentos, restando, assim, preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, então, ser decretada a 

prisão civil deste até que a cumpra. Em face do exposto, e por mais que 

dos autos consta, com fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL do executado Glauber Weslley da Silva, qualificado na 

inicial, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito 

alimentar vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. O mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o 

que deverá ser expressamente consignado no alusivo documento. 

Pretendendo o executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a 

sua soltura caso já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo 

exequente, o qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas 

vencidas até a data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do 

art. 528 do CPC); ou ainda, comprovar que o fez. Para tanto, determino 

que se expeça mandado de prisão civil, devendo, quando do seu 

cumprimento, o executado ficar separado dos demais presos. Todavia, 

caso o executado não seja encontrado no endereço informado nos autos, 

manifeste-se a parte exequente em prosseguimento. Por fim, expeça-se a 

certidão da dívida e encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 528 do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024866-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO(A))

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIMONE CRISTIANE ESCAME (REPRESENTADO)

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. 1024866-56.2017 VISTOS, ETC. Defiro o pedido de penhora 

do salário do executado, conforme requerido no ID 15261682, eis que se 

encontra em consonância com o artigo 529, §3º, do NCPC[1], porquanto 

pretende que o débito objeto da execução seja descontado dos 

rendimentos líquidos do executado, de forma parcelada, o qual, somado à 

parcela devida, não ultrapassa 50% (cinquenta pontos percentuais) dos 

ganhos líquidos do executado. Em decorrência, oficie-se à empresa 

empregadora do executado para que passe a efetuar o desconto no 

percentual de 50% dos rendimentos líquidos da parte demandada, sendo 

que 25% é atinente ao avençado no acordo entabulado pelas partes e 

25% correlato à presente execução, esta no valor de R$9.863,95, sendo 

que este último desconto deverá perdurar até atingir o saldo mencionado. 

Sem prejuízo, proceda-se com a inscrição do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), devendo, após as providências 

necessárias, ser intimada a exequente para se manifestar em 

prosseguimento. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito [1] Art. 529. Quando o executado for funcionário público, 

militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do 

trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento 

da importância da prestação alimentícia.(...) § 3o Sem prejuízo do 

pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode 

ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma 

parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à 

parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos 

líquidos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006822-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH MIRANDA DE SANTANNA (REQUERENTE)

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:Outros Interessados:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Alvará Judicial n.º 

1006822-52.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de Alvará Judicial para 

Levantamento de Valores postulado por Janeth Sant’Anna de Miranda, 

Pamela Cristina Miranda Mattias, Samuel Mattias Netto e Pollyana Cristina 

Sant’Anna Miranda, para levantar saldo referente a valor não recebido em 

vida pelo Sr. Genezio Ovidio de Miranda, falecido em 1.7.2014. Ressai dos 

autos que a meeira e as herdeiras formalizaram escritura pública de 

inventário extrajudicial relativamente aos bens deixados pelo de cujus, ID. 

12274934. Após, a viúva formulou pedido administrativo para 

enquadramento e levantamento de valores à título de diferença salarial não 

recebidos em vida pelo falecido, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, CIA nº 0030618-86.2016.8.11.0000. Consoante informação 

prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o falecido 

era Oficial de Justiça, vinculado ao referido órgão e, possuía como 

pensionista a Sra. Janeth, ID. 12274935. Ainda, fora certificada a 

existência de R$ 23.061,71 (vinte e três mil e sessenta e um reais e 

setenta e um centavos), ID. 12274940, importância esta devidamente 

depositada nestes autos, ID. 15956232. Por fim, as interessadas 

concordaram com os valores depositados judicialmente e postularam a 

expedição de Alvará Judicial autorizando o levantamento dos valores 

noticiados nos autos, da forma partilhada entre meeira e herdeiras. Em 

seguida, vieram-me os autos. É o relato. Decido. Ab initio, conforme 

sobredito, cuida-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em 

autorização para o levantamento de numerário relativo a valores deixados 

em conta bancária pelo Sr. Genezio Ovidio de Miranda. Pois bem. No caso 

concreto, verifico que a pretensão merece parcial acolhida, eis que 

apesar de que para o levantamento dos valores pleiteados serem 

desnecessárias maiores formalidades, é imprescindível que se comprove 

a condição de dependentes habilitados perante o órgão pagador no qual o 

falecido era vinculado e, na sua falta, de sucessores, na forma da lei civil. 

Sob este aspecto, constato que a única dependente habilitada perante o 

TJMT é a viúva do extinto, Sra. Janeth, conforme depreende-se do 

documento de ID. 12274935, logo, é a única legitimada a receber os 

valores deixados pelo extinto. A respeito, vejamos o teor da norma: 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. (Lei n.º 6.858/80) Assim, 

o pagamento da verba pretendida não poderá ser em conformidade com a 

regra de sucessão prevista na legislação civil, logo, apenas a Sr.ªJaneth 

Sant’Anna de Miranda será beneficiária, devendo o pagamento da verba 

pretendida ser levantado por ela em sua integralidade. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, autorizando a dependente habilitada Sr.ªJaneth Sant’Anna 

de Miranda a realizar o levantamento de numerário relativo aos valores 

depositados nos autos, ID. 15956232, na proporção de 100% (cem pontos 

percentuais). Custas e despesas pelas interessadas, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, expeça-se o ALVARÁ, a fim de que a totalidade do valor seja 

depositada na conta informada nos autos e, em seguida, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 27 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA CAMPOS DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021519-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MIRANDA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (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. 

Considerando que a requerente impetrou agravo de instrumento contra a 

decisão que indeferiu a justiça gratuita, aguarde-se o julgamento do 

mencionado recurso, após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019112-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TULIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JANETE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039049-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIE FRANCO RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

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 
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DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Considerando a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso (pedido declaratório em mandado de segurança), 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tais aspectos 

da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010301-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHARCOS VINICIUS GONCALVES DE HUNGRIA (AUTOR(A))

M. G. G. D. H. (AUTOR(A))

M. E. G. D. H. (AUTOR(A))

JOSELINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

H. G. G. D. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: 1004115-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033100-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JURACI RAMOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034228-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SISTEMAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE PIMENTA PARDIM OAB - PR72881 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1013097-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE RAMOS CIRINO OAB - SP330492 (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: 1035397-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROBERTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT0016381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 779749 Nr: 33235-32.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder ao segurado o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com implementação imediata e 

incidência dos índices da seguinte forma:1)Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a natureza previdenciária 

.;2)Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09).Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 do CPC.Intime-se o INSS 

para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento dos honorários 

periciais. Aportando aos autos o comprovante correspondente, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor da expert nomeada na 

espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 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. Cuiabá/MT, 21 de 

novembro de 2018.LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIORJUIZ DE 
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DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844288 Nr: 48123-69.2013.811.0041

 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: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO COUROS, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, DURLICOUROS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CESAR DE ALMEIDA - 

OAB:56178, DÉBORA LOUISE CASTRO BORBA - OAB:16931, JORGE 

LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

proposta de honorários da empresa perita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971059 Nr: 9740-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Tendo em vista o laudo pericial de fls. 103/109, intimo as partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876879 Nr: 14715-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN PEDROSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO QUADROS DOS 

SANTOS - OAB:16.621/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte impetrante para se manifestar acerca da certidão de fls. 

270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920763 Nr: 43914-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700557 Nr: 35180-25.2010.811.0041

 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: DIRCE LOPES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809926 Nr: 16415-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNE FRANK CAMPOS DA SILVA, R.T ITO E CIA 

LTDA, MANOEL YOSHIKAZU ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à sentença trasladada, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos o cálculo atualizado da dívida 

em execução, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907622 Nr: 35309-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CONCEIÇÃO SILVA, MOACIR DOMINGOS DOS 

SANTOS, ROGERIO PERES BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA 

ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350086 Nr: 20460-24.2008.811.0041

 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: IRACY MARIA CUNHA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:10155, FRANCINNE MATOS BORGES - OAB:11762/MT, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT, NILSON MORAES 

COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853105 Nr: 55849-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO BENTO SCATENA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ROSA PEREZ - 

OAB:258209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls. 57, intimo a parte exequente para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 225 de 650



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354562 Nr: 24974-20.2008.811.0041

 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: BENEDITO ARAUJO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, marco 

aurelio alves de souza - OAB:14134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120057 Nr: 8436-37.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENZIUK 

CARVALHO - OAB:5262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1264587 Nr: 25912-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES FERREIRA, HUENDERSON DE 

ARRUDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 346410 Nr: 16752-63.2008.811.0041

 AÇÃO: 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: CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA

 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

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) da conta única do Estado de 

Mato Grosso, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, 

intime-se a fornecedora DROGARIA CAVALARI EIRELI-ME, CNPJ n. 

28.863.471/0001-42, para que forneça o medicamento, sob a garantia dos 

valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações de contas, 

voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em favor da 

fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Cuiabá/MT, 23 de novembro de 

2018.LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIORJUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 726631 Nr: 22447-90.2011.811.0041

 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: ARMANDO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELANO BORGES POZZETTI - 

OAB:7209, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 Autos nº 726631 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Tem-se em perspectiva Ação Sumária c/c Indenização por Danos Morais 

c/c Pedido Liminar ajuizada por ARMANDO ALVES RODRIGUES em face 

da COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP tencionando 

a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de débitos 

entre as partes, a sua exclusão dos órgãos destinados à proteção do 

crédito, bem como, a condenação do requerido em danos morais.

Alega que perdeu seus documentos pessoais, e que, posteriormente, foi 

surpreendido com restrições em seu nome, feitas pela requerida. Aponta 

que as restrições se deram em razão da ausência de pagamento de 

faturas referentes a um imóvel que não conhece, tampouco residiu.

Com a inicial vieram documentos de fls. 16/24.

A inicial foi recebida, oportunidade em que foram deferidos os benefícios 

da AJG (fl. 25).

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

rechaçando ponto a ponto, as alegações do autor (fls. 31/62).

A impugnação à contestação aportou aos autos às fls. 67/70.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Pois bem. Conforme relatado, o autor busca a sua exclusão do registro de 

inadimplentes, junto aos órgãos destinados à proteção de crédito, o 

reconhecimento da ausência de relação jurídica entre ele e a requerida, e, 

por fim, pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por 

danos morais.

Consoante evidenciado nos autos, o autor teve seus documentos furtados 

ao retornar para sua residência, conforme consta no Boletim de 

Ocorrência de fls. 22/23, e que, após cerca de 03 (três) anos, se deparou 

com débitos junto à Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, 

referentes ao não pagamento de 20 (vinte) faturas, que juntas totalizam 

R$ 356,96 (trezentos e cinquenta e seis reais noventa e seis centavos).

Ademais, o autor afirma que nunca residiu no local de cobrança das 

dividas, juntando comprovante de residência que alega ter morado a vida 

toda (fls. 19).

No entanto, compulsando detidamente os autos, observo que às fls. 76/78, 

a requerida juntou aos autos o extrato de faturas do imóvel que gerou as 

restrições ao autor, nas quais contam o nome do autor como proprietário 

desde 04/2004, ou seja, 02 (dois) anos antes do furto de seus 

documentos.

Assim, não resta comprovado, que o autor não possui ligação com o 

imóvel que o gerou restrições, uma vez que o requerente já constava 

como proprietário antes de ter seus documentos furtados, logo, seus 

pedidos não subsistem, já que a requerida não agiu de maneira 

imprudente, muito pelo contrário, prestou as informações necessárias 

para o deslinde da demanda.

Há de se consignar, também, que as restrições se deram anos após o 

furto dos documentos do Autor, o que prejudica a visualização do nexo 

causal entre os referidos fatos.

 Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

“Art. 373. 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.” (grifamos)

Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de sustentar 

conduta ilegal da parte requerida, conforme aventado na exordial, inexiste 

direito capaz de justificar o provimento da pretensão autoral.
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 Ante o que foi esboçado, entendo que os pedidos do autor não merecem 

guarida.

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Condeno a 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, cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos, devendo ser 

observado os comandos do artigo 98, do referido códex.

Por não se encaixar nas hipóteses do artigo 496, do Código de Processo 

Civil, o decisum não está sujeito à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

 P.I.C.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 833577 Nr: 38972-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos nº 833577 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 106/109v, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

comando judicial referenciado (fls. 110/114).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1083803 Nr: 3346-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Autos nº 1083803 – Impugnação ao valor da causa

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 11/11v, aduzindo, em síntese, haver omissão no comando 

judicial referenciado (fls. 12/13).

É o sucinto relato.

Decido.

Aduz a parte impugnante, ora embargante, que lhe foi concedido os 

benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual não há porque na 

presente ação de impugnação ao valor da causa, ser a mesma condenada 

em custas processuais.

Razão assiste a parte impugnante quanto à omissão alegada, merecendo 

a sentença reparos nesse ponto.

In casu, verifico que de fato foi concedida à parte impugnante tal benesse, 

portanto não há porque condená-la em custas processuais, se foi 

alcançada tal dádiva na ação principal.

Assim, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, apenas para afasta a condenação 

do impugnante em custas processuais.

No mais, mantenho o julgado combatido tal como lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901448 Nr: 30917-08.2014.811.0041

 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: JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIREDO, JOÃO IVO PUHL, 

JOSE MARCELO PONTES, JOSÉ FERREIRA DA COSTA, JOAQUIM 

FRANCISCO DA COSTA NETO, JESUS DA SILVA PAIXÃO, JUDITE 

GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, JOCIANE DE MACEDO COSTA, JOÃO 

DE DEUS DOS SANTOS, JOSIMAR DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos nº 901448 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Os requerentes opuseram embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 540/549, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 550/554).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832237 Nr: 37836-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 832237 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 105/108v, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

comando judicial referenciado (fls. 109/113).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741046 Nr: 37823-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 741046 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para apuração do montante devido, observando os parâmetros 

delineados na sentença e no v. acórdão de fls. 142/145v e 172/177v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738782 Nr: 35374-88.2011.811.0041

 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: SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

AGRICOLA,AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 738782 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 657/659, aduzindo, em síntese, haver omissão, 

contradição e obscuridade no citado comando judicial (fls. 660/664v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 97852 Nr: 5549-90.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MEDEIROS DE AMORIM, MARILENE 

RODRIGUES LISBOA, MARISTELA FIGUEIREDO COSTA RICCI, MARILZA 

CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA, MARTA SILVIA FIGUEIREDO BERTONI, 

MILCA DOS ANJOS MOURAFERNANDES, MARILENE MEDEIROS DE 

AMORIM, NEIDE MARIA ALVES, NICOLINA MARIA DA GUIA, NILDES DE 

CAMARGO, NILZE MARIA F. TAMASHIRO, ODILZA FREITAS SOUZA, 

OLIVA ROSA DA SILVA BARBOSA, OTÁVIO DOMINGOS DO 

NASCIMENTO, RENATO LIMA CABRAL, Paulo Gonçalo Ojeda, RONALDO 

ALVES CORRÊA, REGINA MARIA SILVA RODRIGUES, RENATA LÚCIA DE 

ARAUJO, RONIL SÉRGIO FONTES DE AQUINO, RONIZE SIQUEIRA DA 

SILVA, ROSALVINA MARIA F. DE QUEIRÓZ, ROSANGELA FÁTIMA DE 

ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:4655, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655/MT, RENATA 

MARIA DE TOLEDO RIBEIRO NÓBREGA - OAB:7.469/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E 

SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos nº 97852 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Os exequentes opuseram embargos de declaração em face da decisão 

de fls. 1.755/1.756, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 1.757/1.760).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850654 Nr: 53681-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 850654 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 136/139v, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

comando judicial referenciado (fls. 147/150).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832742 Nr: 38311-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 832742 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 77/80, aduzindo, em síntese, haver omissão no comando 

judicial referenciado (fls. 81/85).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868655 Nr: 8480-70.2014.811.0041

 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: LEONARDO DORNELLAS EDDINO, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 868655 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte autora em face 

da sentença prolatada à fl. 148/148v, aduzindo, em síntese, haver 

contradição no referido comando judicial.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Aduz a parte autora que haver na sentença proferida contradição, no 

tocante a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios e 

custas processuais.

Razão assiste a parte embargante quanto às contradições alegadas, 

merecendo a sentença reparos nesses pontos.

Assim, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, passando o trecho a seguir 

transcrito fazer parte da sentença de fl. 148/148:

“Honorários advocatícios conforme estabelecido entre as partes à fl. 147. 

Sem custas, ante a gratuidade da justiça concedida na espécie.”

No mais, permanece o julgado combatido tal como lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1013110 Nr: 28887-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA SOUZA SOARES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 1013110 – 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864275 Nr: 5037-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO CERQUEIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 864275 – 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856355 Nr: 58670-71.2013.811.0041

 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: NEUZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 856355 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 247/250, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 258/261).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856906 Nr: 59155-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D' ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 856906 – Liquidação de sentença

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de fl. 

171, aduzindo, em síntese, haver contradição no comando judicial 

referenciado (fls. 172/178).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375712 Nr: 11844-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DIAS FERREIRA, ANA LÚCIA GOMES DE 

SOUZA, ANA MARIA DA SILVA PEREIRA, ANA LUZIA GOMES PEREIRA, 

ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ANA MARIA CORREA FONSECA, 

ESPÓLIO: ANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO, ANA RÚBIA RIBEIRO 

CARDOSO, ANA MARIA NAZÁRIO, ANADIR LUIZA DE SOUZA SILVA, 

ANA MARIA DE OLIVEIRA LOPES, ANABEL DUARTE PINHEIRO, ANA 

SIQUEIRA BORGES, ANA PATROCINIO DA CONCEIÇÃO, SINTEP - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, ANADIR 

VIRGINIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Autos nº 375712 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Os exequentes opuseram embargos de declaração em face do comando 

judicial de fl. 544, aduzindo, em síntese, haver omissão no decisum 

referenciado (fls. 545/559).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 
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presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 902762 Nr: 31877-61.2014.811.0041

 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 LOMBARDI, SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 Autos nº 902762 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente José Lombardi opôs embargos de declaração em face 

da sentença prolatada às fls. 146/151v, aduzindo, em síntese, haver 

omissão no citado comando judicial (fls. 155/158).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850099 Nr: 53180-68.2013.811.0041

 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: CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 960202 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

 A parte impetrada opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 94/94v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 96/97v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960202 Nr: 4906-05.2015.811.0041

 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: FREITAS & LIMA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 960202 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

 A parte impetrada opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 94/94v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 96/97v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857263 Nr: 59502-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LUIZ PATROCINO, ADELITA GUARNIERI, 

CARLOS CESAR LARA ALVES, ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO, 

ANGELA TEN CATEN DE SOUSA, CÁSSIO JOÃO LOURENÇO DOS REIS, 

ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA, DAVINO PADILHA VIEIRA, CRISTIANE 

OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO CARVALHO DE ABREU, EDUARDO DE LIMA 

CUNHA, ELDER JOSE DA SILVA, ILÁRIO VILELA SILVA, JOÃO PONCE DA 

SILVA, PAULO PEREIRA DA COSTA, MIGUEL LEMES DOS REIS, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA, MILTON DE OLIVEIRA OJEDA, MICHEL ERNANI 

CARDOSO, NODIR RODRIGUES, KLEBER MAGALHÃES FERREIRA, 

LEONCIO LIBANIO DUARTE NETO, MARCELO GOMES SOBRINHO, 

MARCOS JOSE RIBEIRO AGUIAR, OSCAR JOASEIRO, ROSIMEIRE 

MESSIAS DE LANA PATROCINIO, SERGIO ZUFINO DA SILVA, VAGNER 

PEREIRA PIRES, WILLIAN RODRIGO DA SILVA HURTADO ODA, YASLLAN 

TEIXEIRA DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 857263 – 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831976 Nr: 37590-51.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos nº 831976 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 134/137v, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

comando judicial referenciado (fls. 138/142).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850997 Nr: 53995-65.2013.811.0041

 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: VANNIA TEREZINHA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 850997 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 132/135, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 143/146).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855945 Nr: 58324-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 855945 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 142/146v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 154/157).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1058457 Nr: 50236-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FURTUOSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Autos n.º 1058457 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a cota ministerial retro, determino a remessa dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico/NAT para elaboração de novo parecer técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Aportando aos autos o laudo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, colhendo-se, em seguida, o parecer ministerial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868020 Nr: 7966-20.2014.811.0041

 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: MELANIA ALVES PEREIRA

 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: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 868020 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 381061 Nr: 17135-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS BONASSI, ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFRA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O, LUANA MACHADO SCALOPPE - 

OAB:17.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 381061 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte credora, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 465231 Nr: 32891-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 Autos n.º 465231 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 439496 Nr: 16484-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIENGLES ANTONIO ZAMBIANCO 

- OAB:248464/SP, LEANDRO MARTINHO LEITE - OAB:174082/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Autos n.º 439496 - Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 847943 Nr: 51372-28.2013.811.0041

 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: CLEITON GONÇALVES PIAU, ROZIVALDO MARTINS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 847943 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 CLEITON GONÇALVES PIAU e ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS 

ajuizaram a presente Ação Ordinária em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Em síntese, sustentam que participaram do Curso de Formação de 

Sargentos – 10º CFS/2003, foram regularmente matriculados e concluíram 

o curso de formação, graduando-se a Terceiro Sargento PMMT, através 

da Portaria nº 03/DGP/PMMT, de 29 de agosto de 2013, com efeitos a partir 

de 05/09/2013.

Afirmam que foram preteridos pelo requerido desde a admissão no 10º 

CFS/2003, tendo em vista a promoção de candidatos que obtiveram notas 
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inferiores, os quais foram graduados a Sargento (1º a 8º Pelotões), com 

efeitos retroativos à 15/10/2003, e os Requerentes graduaram-se à 

Sargento com efeitos a partir de 05/09/2013, sendo que todos faziam 

parte do mesmo Curso de Formação, nos termos do Edital nº 012/2003, de 

18/09/2003.

Ainda, alegam que o requerido os humilhou, tendo em vista que, ao 

promover policiais militares que tiveram notas inferiores antes dos autores, 

desconsiderou a graduação dos mesmos desde 15/10/2004, uma vez que 

as notas obtidas no concurso serviriam para determinar a hierarquia 

dentro da Instituição Polícia Militar.

 Pugnaram pela condenação do requerido em danos materiais, 

decorrentes das sucessivas perdas de chance, uma vez que o decurso 

de tempo impediu sucessivas promoções, conforme demonstrado, motivo 

pelo qual os requerentes pretendem receber as diferenças salariais pelo 

decurso de tempo, pois os candidatos submetidos ao mesmo concurso 

público, à época, já foram promovidos por antiguidade nos respectivos 

níveis e referencias da tabela salarial, encontrando-se na condição de 1º 

Sargento PMMT.

Diante do que expuseram, a título de antecipação de tutela, requerem que 

o requerido seja compelido a reservar duas vagas para promoção das 

praças PMMT à graduação superior à de 3º Sargento, bem como a 

inclusão de seus nomes no rol dos candidatos que concluíram o 10º 

CFS/2003 – 1ª Turma, a fim de aferir os critérios de promoções por 

antiguidade.

Escoltaram a inicial os documentos de fls. 26/141.

Em decisão de fls. 142/144, o pedido de liminar foi inferido, sendo 

concedida apenas a justiça gratuita.

Em contestação (fls. 148/163), o Estado de Mato Grosso aduziu, 

preliminarmente, a prejudicial de mérito da perda do objeto da ação, 

alegando que a pretensão dos requerentes já foi alcançada, qual seja, a 

promoção com a conclusão do curso de formação, carecendo-lhes, 

portanto, interesse de agir.

 No mérito afirma que os autores não fazem jus aos efeitos retroativos 

almejados, tendo em vista que adquiriram o direito à promoção apenas 

após a conclusão do curso de formação, que ocorreu em 05/09/2013. Ao 

final, pleiteou a improcedência da demanda.

Impugnação a contestação apresentada às fls. 165/177.

Intimadas as partes para especificarem provas (fl. 179), o Estado de Mato 

Grosso manifestou que não pretende produzir provas, requerendo o 

julgamento antecipado da lide (fl. 180) e a parte autora requer a 

uniformização de jurisprudência (fls. 181/184).

O Ministério Público Estadual alegou ausência de interesse público capaz 

de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no feito 

(fls. 185/188).

Os autores peticionaram nos autos apresentado fatos novos, requerendo 

a concessão de liminar para participarem, na condição de sub judice, de 

seleção para Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (fls. 

189/199). Juntou documentos (fls. 200/213).

Em nova manifestação, os autores requereram a aplicação do princípio da 

uniformização de jurisprudência, com o julgamento antecipado da lide (fl. 

215), reiterando os pedidos à fl. 228, com os documentos (fls. 216/224 e 

229/240).

O Estado de Mato Grosso requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 

225).

É o relatório do necessário.

Fundamento. Decido.

 A parte requerida alega, em preliminar, a perda do objeto da ação, 

sustentando que a pretensão dos requerentes já foi alcançada, qual seja, 

a promoção com a conclusão do curso de formação, carecendo-lhes, 

portanto, interesse de agir.

No entanto, os autores buscam, em verdade, a graduação superior à de 

3º Sargento, ou seja, o reconhecimento da promoção por preterição em 

relação aos demais participantes do Curso de Formação, além do 

ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções 

alcançadas (perdas materiais) e o reconhecimento de assédio moral, com 

o consequente pagamento de danos morais.

Desta feita, os argumentos lançados pelo requerido nesta preliminar 

confundem-se com o pedido de mérito, razão pela qual rejeito a preliminar 

de perda do objeto, passando a tratar a questão de fundo da demanda.

Inicialmente, merece destaque que os autores, classificados no 10º 

CFS/2003, conforme lista de Desempenho de fls. 35 e 43, foram 

devidamente convocados para matrícula no referido curso como se pode 

observar às fls. 65/66 – Edital de Convocação Nº 006/CCDP/PMMT/2006 

de 29/09/2006.

 O 10º Curso de Formação de Sargentos CFD/2003 se arrastou por mais 

de 10 (dez) anos, como bem reconhece o próprio Comandante Geral da 

PMMT na Portaria Nº 259/QCG/DGP de 31/08/2012 (fls. 74/75).

Às fls. 84/85, têm-se a Portaria n. 03/DGP/PMMT, que dispõem sobre as 

promoções dos requerentes à Graduação de 3º Sargento, externando os 

efeitos a partir de 05/09/2013.

Fica evidente, do que se extrai do conjunto probatório constante dos 

autos, que o requerido, ao Lançar Edital para o 10º CFS, convocando 

todos os participantes do certame, o que inclui os requerentes, para o 

Curso de Formação de Sargentos, promoveu a primeira turma com efeitos 

retroativos à 15/10/2004, preterindo o direito dos requerentes a alcançar 

os postos e graduações subsequentes, incluindo-se a isso, logicamente, 

as diferenças salariais.

Os autores pretendem a promoção por preterição, nos termos do artigo 11 

e 19 do Decreto nº 2468/2010, com a consequente anotação em suas 

respectivas fichas funcionais, a fim de aferir os critérios de promoções 

por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos a partir de 

15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período, bem como o 

ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções, 

assim como foi propiciado aos demais participantes do certame.

Cabe esclarecer que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, 

fica limitado apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não 

podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o princípio da separação 

dos Poderes.

Convém ressaltar que o ato de promoção constitui ato administrativo, e tem 

como finalidade, o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, 

à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios 

definidos.

A promoção deve obedecer a ditames legais impostos, sendo certa a 

necessidade do preenchimento de requisitos para participação no 

almejado processo de promoção.

Vejamos o que dispõe os artigos 11 e 19, do Decreto 2.468/2010:

[...] Art. 11 – Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita 

após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, 

com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito a 

promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição”, será 

efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento sendo o 

graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, 

na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção. [...]

[...] Art. 19 – O graduado será promovido em “ressarcimento de 

preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I – tiver solução favorável ao recurso interposto;

II – tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

III – após decisão judicial, transitada em julgado que o militar foi preterido. 

[...]

Observa-se que em 05/09/2013 foi dada as inclusões dos autores na 

Graduação de 3º Sargento, com efeitos a partir das mesmas datas, 

conforme reconhecido administrativamente.

Assim, fica evidenciado que os autores foram preteridos no direito a 

promoção, com prejuízos inclusive de ordem financeira, considerando 

seus efeitos a partir de 15/10/2004, cabendo ao requerido, corrigir todos 

os atos perpetrados, reconhecendo aos requerentes, a devida promoção 

por ressarcimento de preterição, com efeitos a partir de 15/10/2004, nos 

termos dos artigos 11 e 19 do Decreto n. 2.468/2010.

Nesse contexto, devido o direito de promoção por preterição, devendo ser 

anotado na ficha funcional dos requerentes, a conclusão do curso de 

graduação a 3º Sargento em 15/10/2004.

Com relação ao dano material, é cediço que, para a condenação, 

necessário a demonstração cabal dos prejuízos sofridos. No caso dos 

autos, os requerentes desde 15/10/2004 reúnem todos os requisitos 

necessários para a promoção ao cargo de 3º Sargento da Policia Militar, 

no entanto, foram preteridos, vindo a ser promovidos tão somente em 

05/09/2013.

 Diante de tal fato, é evidente o prejuízo que sofreram, haja vista a 

diferença salarial entre o cargo que ocupavam anteriormente e o que 

deviam estar ocupando desde 15 de outubro de 2004.

A jurisprudência Pátria tem reconhecido aos “preteridos”, o direito ao 

ressarcimento por danos materiais em razão da diferença salarial do 

cargo que deveriam estar ocupando, senão vejamos:
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ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO, "EM 

RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO". PEDIDO DE PAGAMENTO DAS 

DIFERENÇAS DECORRENTES DA PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. RECONHECIMENTO DO 

DIREITO ÀS DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. 1. O Autor foi promovido pela 

Administração, "em ressarcimento de preterição", em 1995, 

retroativamente a data em que deveria ter sido promovido e não o foi 

-1990, porque, na época, se encontrava respondendo a processo 

criminal, o que, segundo a legislação militar, obstava que se procedesse a 

sua promoção. 2. Pretensão autoral de ter reconhecido o direito às 

diferenças vencimentais decorrentes da promoção deferida pela 

Administração -1990 a1995. 3. Não obstante se reconheça que a 

Administração procedeu em equívoco ao deferir ao Autor a referida 

promoção, haja vista que a extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva não equivale à impronúncia ou absolvição do militar 

para efeito de concessão do direito à promoção por "ressarcimento de 

preterição", no caso, o referido ato não mais poderá ser desconstituído, 

eis que já transcorridos mais de 5 (cinco) anos dos fatos. 4. Cumpre a 

União/Ré demonstrar que efetuou o pagamento das diferenças 

pretendidas, existindo controvérsia quanto à sua ocorrência, ainda mais 

porque é dela o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo daquele direito, a teor do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil. Precedentes. Inexistência nos autos de comprovação do 

aludido pagamento. Apelação provida. (TRF-5 - AC: 341358 CE 

2004.05.00.017074-0, Relator: Desembargador Federal Frederico Pinto de 

Azevedo (Substituto), Data de Julgamento: 28/06/2007, Terceira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 21/08/2007 - Página: 

1003 - Nº: 161 - Ano: 2007)

PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. 

RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS 

DESDE A DATA DA PRETERIÇÃO. A REMUNERAÇÃO É DEVIDA A PARTIR 

DO MOMENTO EM QUE HÁ A NOMEAÇÃO NO CARGO DECORRENTE DA 

PROMOÇÃO, QUANDO REALIZADA RETROATIVAMENTE. É O CASO DA 

PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, NA QUAL O MILITAR 

É PROMOVIDO, SENDO NOMEADO A CONTAR DE DATA PRETÉRITA, 

INDEPENDENTEMENTE SE POR ORDEM JUDICIAL OU RECONHECIMENTO 

ADMINISTRATIVO. LOGO, A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE 

PRETERIÇÃO PRODUZ NÃO APENAS OS EFEITOS FUNCIONAIS OU 

HIERÁRQUICOS, MAS TAMBÉM OS DE ORDEM FINANCEIRA, DE MODO A 

CONFERIR AO MILITAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO 

DO POSTO A QUE FOI PROMOVIDO, A PARTIR DA DATA DA RESPECTIVA 

NOMEAÇÃO. NÃO TENDO HAVIDO O PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES 

CORRESPONDENTES AOS POSTOS OCUPADOS EM DECORRÊNCIA DAS 

PROMOÇÕES EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RETROATIVAMENTE, 

SÃO DEVIDAS AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES 

DESTE EG. TJDFT. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA 

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-DF - APO: 20110110823470 DF 

0023727-33.2011.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 28/05/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 03/06/2014 . Pág.: 220)

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC)- COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO - 

POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. I - 

Promoção de policial militar por ressarcimento de preterição. Ato publicado 

em 01.11.2006, com efeitos retroativos, a contar de 14.07.1995. Inércia da 

Administração em providenciar o pagamento das diferenças salariais. 

Demanda proposta no ano de 2008. Prescrição do fundo de direito 

afastada. II - Direito a obtenção dos valores decorrentes da promoção por 

preterição, nos termos da Lei nº 443/81. Medida que consiste em reparar 

equívocos cometidos por parte da Administração, ao não proceder ao 

correto enquadramento funcional do servidor na época oportuna. 

Procedência do pedido. Decisão que se mantém. III - Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-RJ -  REEX: 01246729720088190001 RJ 

0124672-97.2008.8.19.0001, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, 

Data de Julgamento: 20/03/2013, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 29/05/2013)

Nesse contexto, é devido aos autores o ressarcimento das diferenças 

salariais desde a data da promoção com efeitos retroativos à 15/10/2004, 

até 05/09/2013.

 Quanto à indenização por dano moral, decorrente da revisão do benefício 

previdenciário na esfera administrativa, não vislumbro tal indenização. Isso 

porque a violação de direitos constitucionais - jus trabalhistas, como regra, 

constitui matéria de ordem patrimonial, reparável por meio das disposições 

trabalhistas aplicáveis. Não se concebe que a mora ou a violação de 

direitos trabalhistas possa, automaticamente, ser considerada causa de 

danos morais. Tal circunstância depende de prova específica que 

evidencie que, no caso concreto, além do prejuízo patrimonial decorrente 

da inobservância das normas de regulação do trabalho, a conduta 

patronal ensejou constrangimento, sofrimento ou outros prejuízos de 

natureza moral. Na situação em exame, assentou que não foram 

verificadas circunstâncias que permitam compreender pela ocorrência de 

danos morais.

 Todavia, não há como deferir a postulada indenização por dano moral. 

Pois, nos autos, não há prova de prejuízo ao patrimônio moral dos 

requerentes, causado pelo requerido.

Vejamos entendimento do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÃO C/C 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E DANOS MORAIS – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SUPERIOR ÀQUELA PARA 

A QUAL FOI NOMEADO – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO – 

INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL – IRRELEVÂNCIA – DESVIO 

COMPROVADO POR MEIO DE PROVADOCUMENTAL – PAGAMENTO DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O CARGO DE ORIGEM E A FUNÇÃO 

EFETIVAMENTE EXERCIDA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS - 

INOCORRÊNCIAPREJUÍZOS QUE SE RESTRINGEM AO CAMPO 

PATRIMONIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 

À SÚMULA 339/STF – NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA PARCELADEVIDA – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. [...] 4. Não há que falar em indenização de moral 

em razão do não pagamento oportuno da diferença de remuneração 

quando a parte não logra êxito em comprovar qualquer indício de situação 

de constrangimento suportada, não se desincumbindo do dever que lhe 

impõe o artigo 333, I, do CPC. Ademais, no caso, os prejuízos suportados 

pela parte restringem-se ao campo material, não ensejando reparação a 

título de danos morais, que se referem apenas à dor, ao sofrimento e a 

humilhação sofrida pelo indivíduo, a ponto de afetar seu equilíbrio 

psicológico, o que não pode ser confundindo com meros dissabores do 

cotidiano. (REEXAME NECESSÁRIO 112601/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 

16/09/2014, Data de Publicação no DJE 23/09/2014). (g. n.)- grifei

Não conheço do dano moral.

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 que o requerido proceda a promoção por preterição, 

nos termos do artigo 11 e 19 do Decreto nº 2.468/2010, com as anotações 

nas respectivas fichas funcionais dos requerentes, a fim de aferir os 

critérios de promoções por antiguidade alcançada nos interstícios 

ocorridos a partir de 15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada 

período de aquisição do direito, com o ressarcimento das diferenças 

salariais de acordo com as promoções alcançadas.

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09.

 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.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 876183 Nr: 14204-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GARDES NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 Autos nº 876183 – Embargos à Execução

 Vistos etc.

Tem-se em perspectiva Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de ADEMAR GARDES NETO, ambos devidamente 

qualificados e representados na inicial.

O embargante aduz que a execução é nula, em razão de não ter sido 

juntado o título executivo original, o que ofende os ditames legais.

Com a inicial vieram documentos de fls. 12/35.

Devidamente citado, o embargado impugnou os embargos às fls. 39/41, 

rechaçando os pontos arguidos pelo embargante, pugnando ao final pela 

improcedência da ação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Compulsando detidamente os autos executivos apensos (cód. 854397), 

verifica-se que a referida ação foi instruída com copia autenticada de 

certidão de créditos salariais de nº 9.9.090.558-6 (fl. 10 dos autos 

apensos), sendo anexada sua via original à fl. 42 dos autos executórios.

O entendimento majoritário firmado no Tribunal de Justiça deste Estado é 

no sentido de que a juntada posterior do original da certidão, sana a 

irregularidade de apresentação de simples cópia, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE 

CRÉDITO SALARIAL - CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL - POSSIBILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 - Não há como reconhecer a nulidade do processo executivo, 

em razão da petição inicial ter sido instruída com cópia do título executivo 

extrajudicial, quando há posterior juntada da certidão de crédito original. 2 

- Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em 

vista os parâmetros adotados em casos análogos, devem ser fixados os 

honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). (TJMT - Ap 

120768/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2018, 

Publicado no DJE 02/08/2018).” (grifamos)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 

NULIDADE – JUNTADA POSTERIOR DA ORIGINAL – VÍCIO SANADO - 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTE DO STF - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A juntada posterior da via original da 

Certidão de Crédito Salarial, sana a irregularidade de apresentação de 

simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento 

executivo. “[...] A correção monetária e a inflação, posto fenômenos 

econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os 

instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a 

segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem 

consubstanciar autênticos índices de preços. [...].” (RE 870947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (TJMT - 

AgR 56230/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018).” (destacamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO 

CONHECIDO. MÉRITO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR 

DO TÍTULO ORIGINAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO 

DO ESTADO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. INCABÍVEL. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORADOS. TERMO INICIAL DA 

FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O apelante ataca o cerne da decisão, 

sustentando a suposta ineficácia do documento acostado pela apelada 

aos autos a fim de comprovar o seu direito ao crédito respectivo, 

inexistindo violação ao princípio da dialeticidade processual. A juntada 

posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a 

irregularidade de apresentação de simples cópia, de modo a afastar a 

alegada nulidade do procedimento executivo. Não é cabível a condenação 

do Estado em custas processuais, pois é isento por força do art. 3º, I, da 

Lei Estadual nº 7.603/2001. Quando vencida a Fazenda Pública, suas 

autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser 

arbitrado consoante a apreciação equitativa do magistrado, não em 

percentual (CPC/1973, art. 20, §4º). Os juros moratórios devem fluir a 

partir da citação válida (art. 405, CC c/c art. 219, CPC/1973). (TJMT - Ap 

92616/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 

04/12/2017).” (ressaltamos)

Dessa forma, é cediço que não há fundamentos que possam sustentar as 

alegações do embargante, porquanto, rejeito o os presentes embargos à 

execução.

Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo incólume o 

título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (cód. 

854397).

Deixo de condenar o Embargante no pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Condeno-o, contudo, no pagamento dos honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia deste decisum para os autos em apenso (nº 854397).

Não havendo voluntário, deixo de remeter os autos ao E. Tribunal de 

Justiça, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o artigo 496, § 3, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 828020 Nr: 33879-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYMAR REGINA PADOAN SANTIAGO 

FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 Autos nº 828020 - Embargos à Execução

Vistos etc.

Tem-se em perspectiva Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de LUCYMAR REGINA PADOAN SANTIAGO 

FROES, ambos devidamente qualificados e representados na inicial.

O Embargante aduz que a execução é nula, em razão de não ter sido 

juntado o título executivo original, o que ofende os ditames legais, além de 

que a certidão que serve como objeto da execução já estaria prescrita, 

tendo em vista que decorreram mais de 10 (dez) anos para que o 

Embargado ingressasse com a ação principal.

Com a inicial vieram documentos de fls. 14/43.

Devidamente citado, o embargado impugnou os embargos às fls. 46/67, 

rechaçando os pontos arguidos pelo embargante, pugnando pela 

improcedência da ação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Compulsando detidamente os autos executivos apensos (cód. 817575), 

verifica-se que a referida ação foi instruída com copia autenticada de 
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certidão de créditos salariais de nº 2.1.042.877-5 (fl. 21 dos autos 

apensos), sendo anexada sua via original à fl. 32 dos autos executivo.

Entretanto, o entendimento majoritário firmado no Tribunal de Justiça deste 

Estado é no sentido de que a juntada posterior do original da certidão, 

sana a irregularidade de apresentação de simples cópia, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE 

CRÉDITO SALARIAL - CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL - POSSIBILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 - Não há como reconhecer a nulidade do processo executivo, 

em razão da petição inicial ter sido instruída com cópia do título executivo 

extrajudicial, quando há posterior juntada da certidão de crédito original. 2 

- Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em 

vista os parâmetros adotados em casos análogos, devem ser fixados os 

honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). (TJMT - Ap 

120768/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2018, 

Publicado no DJE 02/08/2018).” (grifamos)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 

NULIDADE – JUNTADA POSTERIOR DA ORIGINAL – VÍCIO SANADO - 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTE DO STF - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A juntada posterior da via original da 

Certidão de Crédito Salarial, sana a irregularidade de apresentação de 

simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento 

executivo. “[...] A correção monetária e a inflação, posto fenômenos 

econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os 

instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a 

segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem 

consubstanciar autênticos índices de preços. [...].” (RE 870947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (TJMT - 

AgR 56230/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018).” (destacamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO 

CONHECIDO. MÉRITO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR 

DO TÍTULO ORIGINAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO 

DO ESTADO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. INCABÍVEL. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORADOS. TERMO INICIAL DA 

FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O apelante ataca o cerne da decisão, 

sustentando a suposta ineficácia do documento acostado pela apelada 

aos autos a fim de comprovar o seu direito ao crédito respectivo, 

inexistindo violação ao princípio da dialeticidade processual. A juntada 

posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a 

irregularidade de apresentação de simples cópia, de modo a afastar a 

alegada nulidade do procedimento executivo. Não é cabível a condenação 

do Estado em custas processuais, pois é isento por força do art. 3º, I, da 

Lei Estadual nº 7.603/2001. Quando vencida a Fazenda Pública, suas 

autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser 

arbitrado consoante a apreciação equitativa do magistrado, não em 

percentual (CPC/1973, art. 20, §4º). Os juros moratórios devem fluir a 

partir da citação válida (art. 405, CC c/c art. 219, CPC/1973). (TJMT - Ap 

92616/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 

04/12/2017).” (ressaltamos)

No que tange a prescrição, tenho que essa alegação merece prosperar, 

pelos motivos que passo a expor.

O embargado/exequente visa a obtenção de emolumentos advindos da 

certidão de crédito nº 2.1.042.877-5 (fls. 32, dos autos da execução 

apensos), que perfaz o montante de R$ 9.121,83 (nove mil cento e vinte e 

um reais oitenta e três centavos), e que foi emitida em 7-12-2000. Como é 

sabido, foi editado, pelo Estado de Mato Grosso, o Decreto nº 766/2011, 

sobrestando no âmbito do poder executivo estadual a expedição, 

fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou 

recebimento das certidões de crédito, o que lhe fez acreditar que também 

suspenderia o prazo prescricional.

O Decreto 20.910/1932 explicita que qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, prescreve em 05 (cinco) 

anos. Confira-se:

“Art. 1º 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 sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” [Destaquei]

Tem-se, portanto, que o inicio do prazo prescricional se da com a emissão 

da certidão de crédito, já que foi ela que garantiu a embargada-exequente 

o direito de receber as verbas pleiteadas na execução apensa, contudo, 

evidencia-se que ela foi emitida em 7-12-2000, logo, a 

exequente/embargada teria até 7-12-2005 para ingressar com a 

execução.

A embargada aduz, ainda, que a prescrição teria sido interrompida em 

razão do disposto no Decreto 766/2011, mas, obviamente, a interrupção 

se deu à época do referido, qual seja, 14-10-2011, suspendendo a 

prescrição até 14-4-2012, pois, como aduzido pela própria exequente, a 

Secretaria de Estado de Administração estaria disponibilizando sistema 

eletrônico.

Nesse sentido, como já esboçado, a certidão de crédito estaria prescrita 

muito antes da data da edição do Decreto 766/2011.

Consigno, também, que o artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, dispõe que 

não correria prescrição se houvesse inércia pelo Estado, veja-se:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao 

reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem 

as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” 

(destaquei)

Assim, inteligível que a prescrição não correria se a exequente houvesse 

pugnado o recebimento das verbas, mas, como não existe documento nos 

autos que sirva para comprovar esse pleito, reforça-se o entendimento de 

que incorreu a prescrição no feito, ante a negligência da embargada.

Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a prescrição dos 

créditos perseguidos na Execução apensa.

Condeno a embargada 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, verbas cuja exigibilidade e fica adstrita 

ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Por não se encaixar nas hipóteses do artigo 496, do Código de Processo 

Civil, o decisum não está sujeito à remessa necessária.

Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta sentença para os 

autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 798968 Nr: 5387-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO LOPES JR. - 

OAB:13.879/MT

 Autos nº 798968 - Embargos à Execução

Vistos etc.

Tem-se em perspectiva Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, ambos 

devidamente qualificados e representados na inicial.

O embargante aduz, preliminarmente, que não é parte legítima para figurar 

no polo passivo da execução apensa, já que ela visa cobrar honorários 

periciais de uma ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, aponta, também, que o juízo estadual não é competente 

para julgar a presente demanda, em razão do INSS ser autarquia federal 

com personalidade jurídica própria, logo, a execução deveria ter sido 

proposta na justiça federal.

No mérito, alega que há excesso de execução, já que foram usados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 237 de 650



índices equivocados de juros moratórios e correção monetária e ao final, 

pugna pela procedência dos embargos e, por consequência, a extinção da 

Execução.

Devidamente citado, o embargado impugnou os embargos às fls. 26/32.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Conforme relatado, foi arguida, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do 

embargante na ação executiva em apenso, já que a ação que gerou a 

obrigação de pagar os honorários periciais tinha como parte autarquia 

federal com personalidade jurídica própria, que, in casu, se trata do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, logo, a execução deveria ter 

sido proposta contra ele.

Pois bem. Existem alguns aspectos que devem ser analisados antes que 

se possa concluir a legitimidade, ou não, do Estado de Mato Grosso, bem 

como, a competência da justiça estadual para julgar a presente demanda.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a ação originária da 

obrigação de pagar os honorários periciais (código nº 235644), foi 

proposta primeiramente em face do INSS, perante a justiça estadual, 

sendo posteriormente autos remetidos à justiça federal, tendo em vista 

que seria dela a competência para julgar o referido feito.

Nessa toada, é sabido que as ações contra o INSS só são propostas no 

juízo estadual em duas hipóteses: nos casos em que se trata de benefício 

previdenciário advindo de acidente de trabalho (Súmula 501, do Supremo 

Tribunal Federal); e nos casos em que não há vara federal no domicílio da 

segurada, conforme disposto no artigo 103, § 3º, da Constituição Federal.

Assim, como a ação não se amoldou em uma das duas hipóteses retro, foi 

determinada a remessa dos autos à justiça federal, para que lá fosse 

julgada.

Apenas com o escopo de sustentar o que foi esboçado, colaciono o 

entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, HOJE COM 36 ANOS. 

PROBLEMAS NO QUADRIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA QUE DETERMINOU 

A IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. (1) 

INSURGÊNCIA DO INSS. (A) ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. TESE REJEITADA. CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA 

ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR 

O PROCESSO. PRECEDENTES. (B) SUSTENTADO QUE A PATOLOGIA DA 

AUTORA É CONGÊNITA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, ANTERIOR AO SEU 

INGRESSO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. [...]. (TJSC, 

Apelação Cível n. 0882375-59.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Denise 

de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 

05-07-2018).” (destaquei)

“ A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  A Ç Ã O  P R E V I D E N C I Á R I A . 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA 

NÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA 4ª REGIÃO. A definição da competência para o julgamento da lide se 

estabelece levando em consideração os termos do pedido e da causa de 

pedir (AgRg no CC nº 92.502 TO). Tratando-se de ação previdenciária 

ajuizada em face do INSS que não possui natureza acidentária, a 

competência para julgamento de recurso interposto contra decisão 

proferida por juiz estadual, no exercício da competência federal delegada, 

é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Competência definida pelo 

inciso II do artigo 108 da Constituição da República. COMPETÊNCIA 

DECLINADA PARA O E. TRF DA 4ª REGIÃO. (Apelação Cível Nº 

70078628849, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 22/08/2018).” (destaquei)

Tendo em vista que os autos originários deveriam ter sido protocolados em 

outro juízo, qual seja a justiça federal, há de ser observado se a 

responsabilidade de pagar os honorários periciais seria do Estado de Mato 

Grosso.

Constatado que uma das partes no processo originário era beneficiária da 

justiça gratuita, e quando isso ocorre, é certo que a perícia é paga com 

recursos alocados no orçamento da União, do Estado, ou do Distrito 

Federal, conforme disposto no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil, veja-se:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes. [...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (grifei)

Dessa forma, como o INSS é uma autarquia federal, carecem motivos que 

justifiquem a obrigação do Estado de Mato Grosso de arcar com os 

honorários periciais.

Nesse ínterim, como a situação não se amolda nos ditames do artigo 8º, § 

2º, da Lei nº 8.620/1993, o dever de adiantar os honorários periciais deve 

ser da União.

Com relação ao dispositivo elevando acima, confira-se:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que 

seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará 

das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, 

inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. [...]

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do 

trabalho.” (ressaltei)

Acolho, portanto, a preliminar arguida, reconhecendo a ilegitimidade 

passiva do embargante para figurar no polo passiva da Execução em 

apenso (Código nº 745130).

Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e, por consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, para reconhecer a ilegitimidade 

passiva do Executado, ora Embargante, na Execução apensa.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

e fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário 

da AJG .

Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta sentença para os 

autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 373267 Nr: 9758-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 373267 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913870 Nr: 39391-65.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRILDA TOIGO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES (SUB PROC. GERAL DO ESTADO) - OAB:5268/MT

 Autos n.º 913870 – 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 740094 Nr: 36785-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE LATORRACA DOS SANTOS

 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: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Autos n.º 740094 - Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1030601 Nr: 37056-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MUNIZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1030601 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o quanto o postulado pelo INSS à fl. 177v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830767 Nr: 36460-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 Autos nº 830767 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 116/119v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 120/124).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831527 Nr: 37198-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 831527 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 109/112, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 113/117).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.
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 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831974 Nr: 37589-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 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: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos nº 831974 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 103/106v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 107/111).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do julgado embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714149 Nr: 6335-46.2011.811.0041

 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: NELIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerida. Que intimo a parte apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768290 Nr: 21173-57.2012.811.0041

 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: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos nº 768290 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 55/57v, aduzindo, em síntese, haver obscuridade no 

comando judicial referenciado (fls. 58/61v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1041467 Nr: 42274-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA PALHARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 1041467 – 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, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 931371 Nr: 50055-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA EDVIRGES LEITE, CECILIA DE ARRUDA COSTA, 

LUÍZA MARIA DINIZ DE OLIVEIRA, OCILENE MARIA DA COSTA MORAES, 

SEBASTIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Autos n.º 931371 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que o v. acórdão prolatado 

às fls. 425/432, determinou que o montante devido fosse apurado em 

liquidação de sentença.

Assim, 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 
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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, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920022 Nr: 43460-43.2014.811.0041

 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: PEDRO LUIS BONASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECREARIA 

ESTADUAL DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar outrora concedida, e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita aos benefícios da AJG. No mais, repisando as 

argumentações expendidas na decisão de fl. 568, indefiro os pedidos de 

bloqueio online, formulados na liça.Não havendo recurso voluntário, deixo 

de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez que 

não houve proveito econômico obtido com a presente demanda, conforme 

preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P. I. C.Cuiabá/MT, 27 de novembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713168 Nr: 6226-32.2011.811.0041

 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: JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, FERNANDO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROWLES MAGALHÃES E SILVA, JOELMA DE 

MORAES GOMES, JOELMA DE MORAES GOMES, EGN BRASIL 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA 

- OAB:18.107/MT, LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - 

OAB:18084, MAXWELL LATORRACA DELGADO - OAB:24.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

MARCELO COELHO - OAB:5950-A/MT

 Autos n.º 713168 – Interdito proibitório

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifestem-se os requeridos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 882375 Nr: 18192-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMIRA DE LIMA OLIVEIRA, ELIZNE DIAS DOS 

SANTOS, JOANA GARCIA DE BRITO, SONIA ALVES ASSONI TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841, ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB:6499-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 882375 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Superior Instância, para que 

requeiram o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 928314 Nr: 48412-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÍZIA LEMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 928314 – 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, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843381 Nr: 47304-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MOREIRA DA SILVA, ROGÉRIO TIAGO 

GONÇALVES VASQUES, EDSON RAMÃO GONÇALVES DEBESA, 

EDINALDO FRANCISCO DE LIMA, GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451/MT, RENATA M DE A. V. NETO DEBESA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 843381 – 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.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1301541 Nr: 8885-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÁSIO ALMEIDA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1301541 – Liquidação de sentença

 Vistos, etc.

Ante a ausência de manifestação da parte credora, arquivem-se, mediante 

as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 362747 Nr: 32240-58.2008.811.0041

 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: I. P. H., IVO HELMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ÁLVARES, CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO GUAPORÉ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ABRAHÃO FAIAD - 

OAB:7656-DF, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT, MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - OAB:5111-B/MT

 Autos n.º 362747 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a parte autora, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 931890 Nr: 50351-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUSTAVO MONTES DE OLIVEIRA, GONCALO 

SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA BORGES LEITE - 

OAB:11778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Autos n.º 931890 – 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, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426816 Nr: 9437-13.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 426816 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação prestada através do ofício 18/2018/GAB - 

anexo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, 

às 14:00 horas.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 980884 Nr: 14516-94.2015.811.0041

 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: PEDRO QUINTINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 426816 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação prestada através do ofício 18/2018/GAB - 

anexo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, 

às 14:00 horas.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000829-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GRIZIELE EVA TOMIOZZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Portanto, como a pretensão da Impetrante 

se enquadra em precedentes do egrégio tribunal, e a causa dispensa fase 

instrutória, até mesmo por se tratar de mandado de segurança, na qual é 

incabível dilação probatória, cabe ao juiz, independentemente de citação 

(notificação), julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do 

artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, e artigo 332 do Código de Processo Civil. 

Assim, julgo liminarmente improcedente o pedido e, por consequência, 

extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se e arquivem-se os autos. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039551-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Judiciária Civil Diretor do Interior (IMPETRADO)

Wladmir Fransosi (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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:Portanto, como a pretensão da Impetrante 

se enquadra em precedentes do egrégio tribunal, e a causa dispensa fase 

instrutória, até mesmo por se tratar de mandado de segurança, na qual é 

incabível dilação probatória, cabe ao juiz, independentemente de citação 

(notificação), julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do 

artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, e artigo 332 do Código de Processo Civil. 

Assim, julgo liminarmente improcedente o pedido e, por consequência, 

extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se e arquivem-se os autos. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034150-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE FERREIRA FERNANDES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035626-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSINEIA ALBINA BRUNELLI (AUTOR(A))

MARINETH PAULA COELHO (AUTOR(A))

SUZELEI PAEZANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022469-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de laudo pericial. 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: 1016491-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (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 da juntada de laudo pericial. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016469-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DIAS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB - MT0012749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de laudo pericial. 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: 1020111-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUIZ DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de laudo pericial. 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: 1006957-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILY ALCANTARA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Coordenadora de Aquisições e Contratos do Estado de Mato Grosso 

(RÉU)

Outros Interessados:

PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO APARECIDO 

GUEDES PROCESSO n. 1006957-64.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

110.055,00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA À SAÚDE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: NEILY 

ALCANTARA NUNES Endereço: RUA TRÊS, 2, QUADRA 03 JARDIM 

COMODORO, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-480 POLO 

PASSIVO: Nome: Coordenadora de Aquisições e Contratos do Estado de 

Mato Grosso Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, S/N, RUA Des. Carlos 

Avalone, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

INTIMANDO: AUTOR FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para fazer a prestação de contas do(s) valor(es) 

levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do 

processo em epígrafe, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte 

Requerente, no prazo legal, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CUIABÁ, 27 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: 1030582-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento 

nº 02/2009, da Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do 

CPC, nomeio como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

inscrito no CRM-MT sob o nº 5753, que servirá independentemente de 

compromisso, com fundamento no artigo 466, do Novo Código de 

Processo Civil. Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos 

aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais). Intimem-se as partes 

para indicar assistentes técnicos e formular quesitos em 15 (quinze) dias. 

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação. Designo o dia 10/12/2018 às 12h50min (doze horas 

e cinquenta minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, 

à ser realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua 

Barão de Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). 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: 1008947-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

PERITA JUDICIAL SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Designo o dia 08/12/2018 às 09h10min (nove horas e 

dez minutos), no consultório médico do perito nomeado, a ser realizada no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos, conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei 

n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757701 Nr: 9896-44.2012.811.0041

 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: ALCIDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862924 Nr: 3980-58.2014.811.0041

 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): MAURO BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049
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 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769406 Nr: 22370-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DA SILVA DORILEO, WESCLEI DA 

SILVA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891803 Nr: 24423-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONY DE JESUS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835743 Nr: 40820-04.2013.811.0041

 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: ANA DULCE DE MORAES GONÇALVES, CLEIDE MARIA 

FACHINELLI, LAURENTINO DA SILVA, EPIFANIA MARIA DA COSTA, 

FRANCISCO ANTUNES FERRAZ, MIGUELINA ANGELINA DA SILVA, SUELY 

NATALINA DE MIRANDA, REINALDO DE LAMÔNICA FREIRE, VANIA 

PEREIRA DE SOUZA, SUEDI ANGELA DE ALMEIDA SILVA, OSCALINA 

RAMOS DE ASSUNÇÃO, RITA CHRISTINA MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942060 Nr: 55777-73.2014.811.0041

 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: ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA, MARTA SUZANA 

FAVETTI SHIOMI, MIRIAM GODINHO FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857661 Nr: 59891-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA MARCIA DA SILVA, CERILLA ANTONIA DE 

MATOS, CERILA DORMEVIL, CELINA ROSA DO NASCIMENTO, PAULINA 

SEBASTIANA DO AMARAL, ARLINDA ALVES DE ALMEIDA, ARLETE 

NUNES, LUCILO BATISTA DA SILVA, SEBASTIANA DO AMRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A, 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853202 Nr: 55921-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TORRES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Certifico que a impugnação à execução foi apresentada tempestivamente 

pela parte requerida. Que intimo a parte requerente para manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021065 Nr: 32451-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILEIDE PEREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão retro, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831941 Nr: 37559-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ KOSCHECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - OAB:4.334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061430 Nr: 51615-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO ARAÚJO DE MORAES, MARIA DE PAULA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 
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Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 869561 Nr: 9219-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANTANA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1030601 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o quanto o postulado pelo INSS à fl. 177v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 861508 Nr: 2909-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 861508 – 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, 26 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348610 Nr: 19055-50.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono o processo para Intimar o Patrono da Autora para a dar 

prosseguimento nos autos, no prazo de 05 (cinco dias).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015482-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE REZENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Judiciária Civil Diretor do Interior (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, para o STF, o Mandado 

de Segurança é uma Ação conferida em benefício do cidadão contra o 

Estado e, portanto, não gera direito à autoridade pública coatora de ver o 

mérito da questão resolvido, razão pela qual desnecessária sua intimação 

para se manifestar sobre o pedido, mesmo já notificado para a presentar 

informações. Isto posto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do CPC. Sem custas 

processuais e honorários. Sem reexame necessário. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032575-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFIS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

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:Verifico que não houve a notificação da 

autoridade coatora, todavia, o mandado de segurança não necessita da 

concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038616-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

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 

L I X E I R A ,  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 DECISÃO: "Vistos, 

etc. LUIZ CARLOS ALVARENGA impetra o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA 

APRECIAÇÃO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, no qual busca que 

seja determinada à autoridade impetrada que conclua seu processo de 

aposentadoria protocolado sob o nº 2018.02.00949, no prazo de 10 (dez) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 246 de 650



dias. Tendo em vista que não há pedido liminar, 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." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1039282-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY REGINA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Assim sendo, falece competência a este 

juízo para apreciar a demanda. ISTO POSTO, DECLINO A COMPETÊNCIA 

em favor de uma das Varas da Comarca de Campo Verde. Intimem-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037716-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA CELINA GASCHO CASSULI OAB - SC3436 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

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: "...Diante 

de todo o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 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). Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038066-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENOFA DO BRASIL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (ADVOGADO(A))

JERRY LEVERS DE ABREU OAB - SP183106 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Samuel Diniz de Oliveira, Matrícula 141326 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso (IMPETRADO)

 

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: "...Isso 

posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender 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). Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033492-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

prazo 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040813-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS CUIABA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039372-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (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 a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039383-32.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

N.F. TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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. A impetrante relata que 

supostamente, teria sido excluída do SIMPLES NACIONAL pela autoridade 

coatora, no ano de 2016 e requer, mediante ordem liminar, a sua 

reinserção nesse sistema de contribuição. Considerando que o prazo 

decadencial do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência 

do ato impugnado e que, levando em consideração as datas mencionadas 

pela impetrante este possa ter transcorrido, necessário se faz a sua 

intimação para manifestação prévia nos autos a fim de esclarecer ao juízo 

sobre a questão. Destarte, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 

dias, se manifestar sobre a possível decadência de seu direito em impetrar 

mandado de segurança em relação a causa de pedir apresentada. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040310-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA MORIM KASHIO OAB - SP188240 (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO MIKIO KASHIO OAB - SP182489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Diante de todo o exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017915-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR METELLO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018282-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSON PADILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022912-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUBERT BADARO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se bloqueio realizado no valor 

de R$ 67.879,62 (sessenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais) 

ao ID. 16047273. Ao ID. 16277692, o fornecedor LACIC requereu a 

liberação do valor bloqueado para fazer face à intervenção cirúrgica, com 

posterior prestação de contas. Ao ID. 16637452, o autor reiterou o pedido 

feito pela LACIC, requerendo a liberação do valor bloqueado para 

realização do procedimento, diante do risco de morte. É o que merecia 

relato. Decido. Tendo em vista a impossibilidade relatada pela empresa 

LACIC e a possibilidade de comprometimento do tratamento caso o valor 

não seja liberado, determino a liberação do valor devido à LACIC (R$ 

52.879,62 – cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e dois centavos) por meio de alvará a ser transferido para a 

conta da LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (CNPJ 02.594.035/0001-21, 

Banco do Brasil S/A, Agência nº 1216-5, Conta Corrente nº 5154-3). Após 

a liberação do alvará, intimem-se o requerido para se manifestar e o 

requerente e o fornecedor para prestarem contas, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029725-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYELLY GONCALVES FUSARI PARAGUASSU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora prestou contas do valor 

bloqueado ao ID. 16149949, juntando documentos que comprovam a 

aquisição e entrega dos medicamentos pela DROGARIA CAVALARIA 

EIRELI ME; Tendo em vista a prestação de contas, determino a liberação do 

valor bloqueado (R$ 4.080,00 – quatro mil e oitenta reais) por meio de 

alvará a ser transferido para a conta da DROGARIA CAVALARI EIRELI – 

ME, Banco Sicoob (756), agência 4256-0, conta corrente: 59729-5, CNPJ: 

28.863.471/0001-42. Após a liberação do alvará, intimem-se as partes 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual 

para vistas. No que toca ao pedido de novo bloqueio judicial, necessário 

se faz que a parte autora junte os documentos necessários para tal. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016425-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARE CRISTINA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038507-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASSIGNANI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A presente ação é cópia siamesa do mandado de segurança 

nº 1026543-87.2018.11.0041, com trâmite perante este juízo, o que 

caracterizaria litispendência, não fosse o fato de já ter sido extinta aquela 

ação sem julgamento do mérito, por desistência do próprio Impetrante, o 

qual agora, novamente requer desistência. Verifica-se, todavia, que este 

writ foi distribuído posteriormente ao processo epigrafado, o que pode vir 

a caracterizar litigância de má-fé do requerente pela tentativa de burla do 

princípio do juiz natural. Sendo assim, faculto que se manifeste nos autos, 

arguindo o que entender de direito em sua defesa, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738494 Nr: 35066-52.2011.811.0041

 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: NILDA BLEMER CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLARA LUCENA 

DUTRA DE ALMEIDA- PROCURADORA FEDERAL-PF/MT - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238837 Nr: 7834-41.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARIM NICOLA SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895719 Nr: 26891-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCIRA BARBATO BORTOLUZZI, MARIA DE LOURDES 

FERNANDES POUSO, MARLENE LOUZADA VIEIRA, MARIA SOUZA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, MIKA MIROTA TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062029 Nr: 51877-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRZA DE JESUS ELEUTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847181 Nr: 50715-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIR FÁTIMA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JULIANA VIEIRA LENZA, FRANCISCO ANTONIO VUOLO, 

ESPOLIO DE LEYDE DA COSTA VUOLO, VICENTE VUOLO, GLEYDE 

VUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO LUIZ BOTELHO DA 

CUNHA - OAB:103579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para as partes 

requeridas: Juliana Vieira Lenza e Francisco Antônio Vuolo. Certifico ainda 

que, conforme certidões negativas dos Oficiais de Justiça, os requeridos: 

Gleyde Vuolo e Vicente Vuolo não foram citados. Sendo assim, intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca de ditas certidões, fornecer novos 

endereços ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364715 Nr: 2948-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO COSTA MARQUES, PAULO EURICO 

MARQUES LUZ, LUIZ MARIO DE BARROS SARAIVA, ELAINE RODRIGUES 

SARAIVA BARRETO, NEI RENATO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390074 Nr: 25886-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039425-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON EMILY OLIVEIRA BECKER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - SECRETÁRIO 

DE SAÚDE SMS-VG-MT - DIÓGENES MARCONDES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WELITON 

EMILY OLIVEIRA BECKER contra ato dito coator praticado pelo PREFEITA 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE/MT, objetivando em sede liminar 

que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo de Agente de 

Saúde Municipal – Agente Administrativo. Em síntese, é o que merece 

registro neste momento. Da análise dos autos, resta evidenciada a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, vez que 

mandado de segurança foi impetrado contra o Prefeito Municipal de 

Várzea Grande e o Secretário Municipal de Administração de Várzea 

Grande, que se encontram em comarca diversa e tem juízo próprio para 

proceder à análise do presente caso. O saudoso mestre HELY LOPES 

MEIRELLES lecionava: “A competência para julgar mandado de segurança 

define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. 

“Para os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais 

e municipais o juízo competente será sempre o da respectiva comarca, 

circunscrição ou distrito, segundo a organização judiciária de cada 

Estado, observados os princípios constitucionais e legais pertinentes. 

“Para a fixação do juízo competente em mandado de segurança não 

interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da 

autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de 

organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo 

incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação jurídica 

que altere a competência julgadora, o Magistrado ou o Tribunal deverá 

remeter o processo ao juízo competente.” (In “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’ ”, 

14ª ed., Malheiros Editores, págs. 52/53). De acordo com o relato da peça 

inicial, conforme dito acima, a autoridade coatora tem sua sede no 

Município de Várzea Grande/MT. Portanto, a esta Comarca compete a 

análise do “writ”. Sobre o tema já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – NATUREZA ABSOLUTA – FIXAÇÃO – 

SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. A competência para 

processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza 

absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da 

autoridade indicada coatora. Recurso provido. (AI 11268/2015, Agravante: 

UNEMAT; Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado 

em 12.05.2015, Publicado em 22.05.2015). Assim sendo, falece 

competência a este juízo para apreciar a demanda. ISTO POSTO, DECLINO 

A COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda da Comarca de 

Várzea Grande/MT. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039579-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA APARECIDA CERINO ROSA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Carlos Castrillon da Fonseca (IMPETRADO)

Senhor Felix Lautom Marques da Silva (Presidente da Comissão Especial 

de Posse SEGES/SEDUC) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. ELOÍSA APARECIDA CERINO ROSA LIMA impetra o presente 

Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, 

LXIX, da Constituição Federal, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, objetivando em 

sede liminar que seja determinada a imediata nomeação e posse no cargo 

de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa. É o relatório. 

Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Tendo em vista que a competência é absoluta, 

carece de competência este juízo. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028486-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado por UNIKA PET REPRESENTAÇÕES LTDA ME contra ato 

do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de 

obter o Licenciamento 2018 do veículo AMAROK CD 4X4 TREND, placa 

QBZ-8379, ano 2015/2016, independentemente do pagamento de multas 

por infração de trânsito. Com a inicial vieram documentos anexos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, faz-se mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a 

questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido 

direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de abuso de 

poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o pagamento 

das multas por infração de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua 

propriedade. Tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 
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cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo AMAROK CD 4X4 TREND, placa QBZ-8379, ano 2015/2016, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023156-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERGAN ANTONIO BARACAT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID. 16644729 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, que move DERGAN ANTÔNIO BARACAT 

contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO. 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: 1012842-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET ROSE CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do 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. Intime-se 

o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo 

Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 5 (CINCO) dias, efetue o depósito dos honorários periciais. 

Efetuado o depósito, expeça-se o competente alvará de levantamento em 

favor do expert. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003539-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DONIZETE CALEGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do 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: Portanto, chamo o 

feito a ordem para indeferir o pedido do requerente e determinar o 

prosseguimento do feito com a designação da perícia médica necessária 

para elucidar a suposta invalidez do requerente. Intime-se. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para saneamento do feito e 

consequente designação da perícia médica.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038867-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE CORREA DA COSTA ONISHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR OAB - MT20833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. 

Intimem-se as partes para ciência da remessa deste "writ", 

facultando-lhes requerer o que for de direito. Após, colha-se a r. 

manifestação ministerial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040048-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 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: Com essas considerações, posto que 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos exatos 

termos do artigo 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

VINDICADA, apenas para garantir que o autor prossiga no certame, 

dando-o como RECOMENDADO na etapa de INVESTIGAÇÃO SOCIAL, 

salvo se existir outros tópicos da sua conduta social que foram 

atempadamente sopesados e registrados pela comissão e que culminaram 

na sua EXCLUSÃO do concurso. Os demais requerimentos se me 

apresentam como impertinentes; alguns são consentâneos com o 

cumprimento desta decisão, outros esdrúxulos de per si. CITE-SE, 

intimando-se para imediato cumprimento desta decisão. Concedo ao autor 

os benefícios da Justiça Gratuita ante a comprovação da sua 

hipossuficiência, bem como DEFIRO o seu pedido de emenda da inicial. 

INTIME-SE.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032412-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL DE ABREU LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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 (...) Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 

232/2016 do CNJ, em vista da relevância e complexidade do laudo pericial 

a ser elaborado. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 19/12/2018 a 

partir das 12:40 horas, no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030356-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY MAURA BUENO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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: Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ, em vista da relevância e 

complexidade do laudo pericial a ser elaborado. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 21/12/2018 a partir das 12:40 horas, no endereço Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do 

CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 
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horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a 

serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 

01/2015. Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação 

de assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017458-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SILVA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017458-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO LUIZ SILVA PAES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte Requerente. Diante dos termos do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a Fazenda Pública se manifesta pelo 

desinteresse na conciliação ou autocomposição, aliado ao fato de que a 

parte Requerente manifestou desinteresse expresso na realização de 

audiência de conciliação, deixo de designar o ato, com vistas a assegurar 

a celeridade e a razoável duração do processo. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036888-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANDE DOS SANTOS PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO PROCESSO n. 1036888-15.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: [INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ADEVANDE DOS 

SANTOS PRADO Endereço: RUA Penitentes, 566, PLANALTO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-807 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a decisão 

proferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DECISÃO: Nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, em vista da relevância e complexidade do laudo pericial a ser 

elaborado. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 15/12/2018 a 

partir das 08:20 horas, no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 27 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040374-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: jardim shangri-lá, em Cuiabá -MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, DEFIRO A LIMINAR pretendida para determinar a suspensão do ato 

combatido e, via de consequência, autorizar a exploração das linhas de 

código 098-1-1-00 - Cuiabá x Alta Floresta, Alta Floresta x Cuiabá e código 

038-1-1-00 - Cuiabá x Guarantã do Norte, Guarantã do Norte x Cuiabá. 

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo 

de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039213-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON GERMANO PEREIRA (REQUERENTE)

QUALY INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELLI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Fazenda (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. :

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040789-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1040789-88.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MICAEL DE SOUZA ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, 

por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o necessário, nesta data, 

por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao Juízo 

deprecante prestando as informações necessárias. Após, devolva-se à 

origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a 

presente como mandado. Cuiabá, 27 de novembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002119-72.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC FRANCISCO RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759382 Nr: 11682-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LOURDES DA CRUZ FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857783 Nr: 60012-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS, MEIRILENE RAMIRES 

FERREIRA, SERGIO RAIMUNDO DA COSTA, CARMIRANDA BENEDITA DE 

SIQUEIRA, MARLUCY VIEIRA DE CARVALHO, EDINEIA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a impugnação à contestação apresentada pela parte 

requerente é tempestiva. Que intimo as partes para se manifestarem sobre 

provas que eventualmente queiram produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138396 Nr: 26738-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PINHEIRO ORMOND, ATILA WANDERLEY DA 

SILVA, DANIEL STEFANO, CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA, DENIZ 

SILVA VALLE, BRUNO REZENDE CABRAL, GILBERTO DUARTE VITORIO, 

NILDO DEONIZIO ELIAS, MARCELO VINICIO RIBEIRO LEITE, MARILZA 

LEMOS RIBEIRO LEITE, NEDER SALLES DE SIQUEIRA, MARCOS ROBERTO 

HUBNER, LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA, LUPÉRCIO CABRAL DOS 

SANTOS, ROBERSON DIAS PEREIRA, ULISSES SILVA FONSECA, 

OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA, SÍZANO ATTIR DE OLIVEIRA BARBOSA, 

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA, VANIA GARCIA ROSA, WALDEZ 
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MOURA TAPAJOS, ZIULMAR DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 406414 Nr: 38474-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SALLES FONSECA, MICHELLE 

SALLES DA SILVA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CARLOS EDUARDO SALLES FONSECA, 

MICHELLE SALLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381 

OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE 

FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT, 

LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7.715, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, PAULO EMILIO MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO 

- OAB:3.632/MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - 

OAB:21.585, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18.060/MT

 Vistos.

Cumpra-se a ulterior despacho proferido, com urgência.

Após, cls.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 874473 Nr: 13009-35.2014.811.0041

 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: DEVANI PEREIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA ISABEL GUEDES SOARES - 

OAB:4595/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Vistos.

Analisando os autos verificou-se que a sentença foi publicada na data de 

12/09/2018. Sendo assim, intime-se o apelado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as contrarrazões, nos termos do art. 1010, §1º 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002125 Nr: 24313-94.2015.811.0041

 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: RAIANE ROSSETO STEFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se novamente a parte autora para que em 05 (cinco) dias cumpra 

adequadamente a determinação contida no despacho referente de fls. 84, 

visto que a decorreu o prazo sem manifestação, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 786696 Nr: 40604-77.2012.811.0041

 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: AJAX DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos do arquivo, intime-se as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877341 Nr: 15011-75.2014.811.0041

 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: BENEDITA RICARDA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Havendo valores depositados referentes aos honorários periciais, 

expeça-se alvará para levantamento em favor do perito.

Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que efetue o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o 

depósito, expeça-se alvará de liberação dos valores em favor do expert.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883463 Nr: 18884-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a antecipação de tutela anteriormente 

deferida, devendo ser restabelecido, imediatamente, o benefício de auxílio 

doença em favor do autor, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de 

auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do 

benefício previdenciário anteriormente concedido (13/10/2013 – fls. 96), 

devendo parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de juros moratórios 

calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de 

poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e correção 

monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada 

vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Considerando a procedência do pedido de concessão de 

auxílio-doença, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 

3º, I, do CPC).
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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.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943925 Nr: 56835-14.2014.811.0041

 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: GENI XAVIER DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ, HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE CUIABA, NILTON ALVARO 

AMORIM MAZUY, JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA, DEMIAN MIZIARA 

AMARAL, FLAVIANO HENRIQUE PELLOSO BORGHESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Geni Xavier Moraes em face do Município de Cuiabá, pleiteando a 

indenização por erro médico no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) em razão da morte de sua filha após dar entrada no Hospital Pronto 

Socorro Municipal de Cuiabá, que teve a sentença que julgou sem 

resolução de mérito pela incompetência absoluta deste juízo em processar 

a presente ação, fls. 92/94, anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso em instância superior.

 Em face do retorno dos autos a este juízo de origem, bem como frente à 

determinação constante no acórdão de fls. 134/141-verso, para que se dê 

o devido prosseguimento ao feito com vistas à angularização processual, 

DETERMINO a intimação da parte Requerente para sanar a falha que obsta 

o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sujeito ao 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação façam-me os 

autos conclusos para análise.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 911194 Nr: 37646-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CALDEIRA UCHÔA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:PROCUR. DO ESTA, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do HOSPITAL SANTA ROSA 

consistente no ressarcimento de eventuais valores remanescentes, 

devendo tal matéria ser amplamente discutida, pelo suplicante, nas vias 

ordinárias. Sob outro prisma, ORDENO o prosseguimento do feito, dando 

integral cumprimento aos termos do édito sentencial, fls. 

276/279-verso.Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 875420 Nr: 13713-48.2014.811.0041

 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 RITA DOS SANTOS, HOSPITAL E MATERNIDADE 

SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 13713-48.2014.811.0041 – Cód. 

875420

Embargante: Hospital e Maternidade São Mateus LTDA.

Vistos e etc,

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA em face da decisão, fls. 197/198, que 

indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores gastos com a paciente 

Sra. Maria Rita dos Santos.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por escopo sanar a 

existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido 

na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do 

julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios 

citados.

Apesar das razões postas pelo Embargante, entendo como não 

evidenciada a omissão/contradição alegada, o que revela seu nítido 

propósito de rediscutir os termos da decisão que lhe foi desfavorável, 

pretensão que extrapola o âmbito de abrangência dos Embargos de 

Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS 

NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. 

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. 

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, 

contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não 

servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 

04/05/2017)

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da 

matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição 

inexistente no acórdão objurgado.

Não bastasse tal circunstância ser suficiente para a improcedência dos 

presentes Embargos de Declaração, saliento, por oportuno, que segundo 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A manifestação de 

embargos declaratórios não impõe ao julgador responder questionário 

formulado pela embargante, como se pretendesse transformá-lo em órgão 

consultivo”(EDcl no AgRg no Ag n. 36.751/RS).

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 1022 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016894-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016894-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória com pedido de liminar proposta por LG Eletronics do Brasil Ltda. 

em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, “a 

concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência, para suspender a 

exigibilidade da multa, no valor de R$ 21.456,46, originada no Processo 

Administrativo nº 0111-018.956-9” e, no mérito, a declaração de nulidade 

da multa aplicada à autora. Efetuou o depósito do montante integral da 

multa administrativa discutida (id 14464742). É o breve relato. Fundamento 

e decido. Muito embora a multa administrativa aplicada pelo PROCON não 

ostente natureza tributária, não sendo aplicável, em tese, portanto, os 

dispositivos do Código Tributário Nacional, a jurisprudência vem permitindo 

a suspensão da exigibilidade da multa por analogia, nos moldes do artigo 

151, II, do CTN. Como é cediço, a cobrança da multa administrativa é regida 

pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que não distingue, para 

efeito de sua aplicação, dívida ativa tributária de dívida ativa não-tributária, 

fundamento – por analogia - no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, 

que assegura ao contribuinte o direito de efetuar o depósito do montante 

integral do tributo devido, suspendendo-se assim a exigibilidade do crédito 

tributário, permitindo que se discuta judicialmente a legalidade do tributo 

cobrado. Trata-se, pois, de verdadeiro direito subjetivo do contribuinte, 

não estando condicionado à demonstração da probabilidade do direito e 

perigo de dano para que a medida seja deferida, consoante se infere do 

seguinte precedente emanado pelo Supremo Tribunal Federal: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. 

DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART.151, II, DO CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. 

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. O depósito do 

montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a 

exigibilidade do tributo, constitui direito do contribuinte, prescindindo de 

autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal 

(declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar. (Precedentes: AgRg 

no REsp 517.937/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009; EDcl no REsp 876.006/SP, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 

24/11/2008; REsp 466.362/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 15/03/2007, DJ 29/03/2007; REsp 697370/RS, Relator Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, publicado no DJ de 04.08.2006; REsp 

283222/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

publicado no DJ de 06.03.2006; REsp 419855/SP, Relator Ministro Franciulli 

Netto, Segunda Turma, publicado no DJ de 12.05.2003; e REsp 324012/RS, 

Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, publicado no 

DJ de 05.11.2001. 2. O juízo de admissibilidade recursal é ato 

discricionário do relator, máxime quando efetuado o prequestionamento 

implícito e tratar-se de dissídio notório. 3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no REsp 976.148/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010) Deste modo, tendo sido realizado 

o depósito integral do valor da multa discutida, a suspensão de sua 

exigibilidade é medida que se impõe. Diante do exposto, determino a 

suspensão da exigibilidade da multa, no valor de R$ 21.456,46, originada 

no Processo Administrativo nº 0111-018.956-9, até o julgamento da 

presente ação. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033887-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): OTAVIO DO NASCIMENTO FILHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se dos autos que o 

requerente foi intimado para adequar o valor da causa observando o 

benefício econômico pretendido. Em seguida, foi apresentada petição, 

requerendo a emenda à inicial para que fosse desconsiderado o pedido 

que pugnou pela condenação do requerido a converter em pecúnia 

licenças e férias não gozadas. Desse modo, acolho a emenda à inicial 

para desconsiderar o respectivo item da exordial. No mais, diante dos 

termos do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a 

Fazenda Pública se manifesta pelo desinteresse na conciliação ou 

autocomposição, aliado ao fato de que a parte Requerente manifestou 

desinteresse expresso na realização de audiência de conciliação, deixo 

de designar o ato, com vistas a assegurar a celeridade e a razoável 

duração do processo. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar 

os presentes autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

Requerente. Intimem-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1032308-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLARO S.A. RÉU: ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela 

de urgência proposta por CLARO S/A em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO. A Requerente aduz, em síntese, a nulidade da decisão 

administrativa proferida no bojo do processo administrativo instaurado em 

seu desfavor, sustentando a ausência de comprovação mínima das 

supostas infrações e a inexistência de ofensa à legislação consumerista. 

Afirma, ainda, que houve exacerbação da autoridade administrativa por 

ocasião do arbitramento do valor da multa, o que só vem a corroborar a 

ilegalidade do ato combatido. Em razão do exposto, pugna pela concessão 

de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa 

administrativa até o julgamento do mérito da ação. A inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de 

tutela de urgência, o artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No 

caso em análise, apesar dos argumentos deduzidos pela parte 

Requerente, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, necessária à concessão da tutela de 

urgência. Prima facie, do cotejo da documentação apresentada com a 

petição inicial vislumbra-se a aparente observância aos princípios do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo 

indícios de violação legal no tocante a estes aspectos. No que concerne à 

alegação de inexistência de violação à legislação consumerista, 

depreende-se dos que a autoridade administrativa entendeu que houve 

ilegalidade na prática adotada pela Requerente, importando em ofensa à 

legislação consumerista, justificando, desse modo, a aplicação da pena de 

multa prevista na legislação. Do mesmo modo, não vislumbro, ao menos 

nessa seara de cognição sumária, a existência de exorbitância ou 

ausência de critérios na aplicação da multa, na medida em que 

aparentemente foram observados os critérios de dosimetria previstos em 

lei, em consonância com a legislação de regência, não havendo indícios 

patentes de ilegalidade ou inconstitucionalidade que permitam, nesse 

momento, a ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade 

administrativa. No tocante aos demais aspectos atinentes à higidez da 
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autuação, entendo que qualquer manifestação deste juízo a respeito de tal 

tópico importaria em prejulgamento, razão pela qual as demais alegações 

deverão ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito, sopesando 

os argumentos a serem apresentados pelo Requerido em sua defesa com 

os contra-argumentos da Requerente em sede de impugnação, de modo a 

estabelecer adequadamente a dialética necessária ao esclarecimento dos 

fatos. Destarte, por que ausente a probabilidade do direito alegado, é de 

rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Isto posto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Faculto à parte Requerente o depósito 

integral em dinheiro do valor do débito atualizado para fins de suspensão 

de sua exigibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário 

Nacional e da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031103-72.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO MOREIRA 

BATESSOTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer ajuizada por Leonardo Moreira Batessoto em face 

do Estado de Mato Grosso, vindicando, em sede antecipatória, a alteração 

da natureza jurídica de sua posse, bem como a sua promoção para a 

graduação de terceiro sargento, com a consequente aplicação dos efeitos 

financeiros. Alega, para tanto, que à época da sua posse (28/08/2015), 

respondia a Ação Penal nº 403/2008, código 81708, que tramitou pelo r. 

juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual possui 

apenas a posse precária. Que, no entanto, foi proferida sentença no feito 

penal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. A inicial veio 

acompanhada de documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, é importante ressaltar que foi necessário um hercúleo 

esforço para compreender a petição inicial da parte requerente em razão 

da formatação confusa e desordenada apresentada na exordial. Além 

disso, verifica-se que, ao ser intimada para emendar juntando cópias da 

Ação Penal nº 403/2008, novamente a parte requerente causou grande 

imbróglio no processo ao criar um arquivo-ID para cada página do 

processo penal. Dessa forma, consigno que o patrono do requerente 

deverá se atentar aos equívocos cometidos para melhor elucidar o feito 

nas próximas fases e facilitar o manuseio tanto do juízo quanto das partes 

envolvidas no processo. Pois bem. A despeito dos argumentos expostos 

na inicial, tenho que o caso não comporta a antecipação de tutela 

pretendida, uma vez que é expressamente vedada a concessão de tutela 

antecipada que tenha por objeto a reclassificação/reenquadramento ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, em consonância com a 

Lei 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada em 

desfavor da Fazenda Pública, cumulada com as Leis 8437/1992 e 

12016/2009, senão vejamos: “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará: (...) § 2º Não será concedida medida liminar que tenha por 

objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 

bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) § 5º As vedações 

relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se 

estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei 

no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” “Art. 1º Não 

será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 

3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer 

parte, o objeto da ação.” “Art. 2º-B A sentença que tenha por objeto a 

liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado.” Nesse passo, nota-se que o deferimento da 

antecipação da tutela pretendida pelo requerente, via de consequência, 

ocasionaria a concessão de aumento, vantagens e pagamentos, bem 

como a sua promoção/reclassificação na carreira, o que possui expressa 

vedação legal. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1018387-81.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória com pedido de antecipação de tutela 

proposta por Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos 

Ltda. e suas filiais localizadas no Estado de Mato Grosso, objetivando o 

reconhecimento do direito de escriturar e aproveitar créditos originados 

dos valores retidos e recolhidos a maior a título de ICMS-ST (Substituição 

Tributária para frente), quando a base de cálculo da operação de saída for 

inferior à presumida. Narra que no exercício de sua atividade está 

submetida ao regime de retenção e recolhimento do ICMS por Substituição 

Tributária, no qual o substituto tributário retém antecipadamente o ICMS do 

contribuinte substituído, sobre uma base de cálculo presumida, de acordo 

com o previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 87/96. Alega que nesse 

cenário, o valor do imposto posteriormente apurado, quando realizada a 

operação de venda das mercadorias sujeitas ao regime de substituição, 

tem sido reiteradamente inferior ao valor do ICMS antecipadamente retido. 

Por conta disso pleiteia o direito a restituição ou imediato crédito desses 

valores, com fundamento no art. 150, § 7º da Constituição Federal, bem 

como nos princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da 

não-cumulatividade, da legalidade tributária e da tipicidade estrita. 

Requereu, em antecipação de tutela, seja determinado ao Estado de Mato 

Grosso que permita o aproveitamento imediato em conta-gráfica dos 

créditos advindos dos valores recolhidos a maior na sistemática do 

ICMS-ST e, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada 

pleiteada, declarando o direito das autoras ao creditamento sobre os 

valores recolhidos a maior a título de ICMS nas operações de substituição 

tributária, requerendo ainda, como consequência da procedência do 

pedido, a restituição do indébito acrescido de juros, multa e correção 

monetária e a permissão para escrituração em seus livros fiscais, 

extemporaneamente, dos créditos de ICMS-ST que deixaram de ser 

aproveitados nos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação, 

nos moldes e na ordem que o art. 25 da Lei Complementar nº 87/96 e a 

legislação estadual permitem (compensação com débitos próprios, de 

outros estabelecimentos ou transferência a terceiros), devidamente 

atualizados pela taxa SELIC. A inicial veio instruída com documentos. A 

análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para após a 
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juntada da contestação. O Réu devidamente citado para contestar, deixou 

de fazê-lo (Id 671109). Intimada a regularizar o recolhimento das custas 

iniciais, a Autora juntou o comprovante de recolhimento da taxa judiciária, 

após o que, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De início, ante o teor da certidão retro (Id. 671109), decreto a 

revelia do Réu, sem aplicar-lhe os efeitos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, em razão do disposto no art. 345, inciso II, do referido 

diploma legal. Quanto ao pedido de tutela antecipada, o artigo 300 do CPC 

assim dispõe: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. A controvérsia a ser analisada na 

presente ação consiste em apurar se a Autoras e suas filiais neste Estado 

têm direito a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 

substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida. A prescrição contida no artigo 150, § 

7º, da Constituição Federal assegura a imediata e preferencial restituição 

da quantia paga em regime de substituição tributária, caso não se realize o 

fato gerador presumido. Com base nesse fundamento, em especial, o 

Supremo Tribunal Federal julgou sob a sistemática da repercussão geral, o 

RE nº 593.849/MG, transitado em julgado em 22/02/2018, ocasião em que 

apreciou a matéria objeto da presente demanda, nos termos da ementa 

abaixo colacionada: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO 

EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. 

RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. A 

fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: 

“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição 

tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior 

à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não 

inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das 

vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e 

contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na 

hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, 

notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e 

vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do 

ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser 

alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de 

maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. 

De acordo com o art. 150, § 7º, in fine, da Constituição da República, a 

cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se 

aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se 

concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. 

Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do 

Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo 

entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes 

submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental 

de inconstitucionalidade dos artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975, e 21 do 

Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de 

interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, § 11, do 

referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário 

a que se dá provimento. (RE 593.849/MG, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, 

julgado em 19/10/2016). Da análise superficial dos documentos acostados, 

percebe-se que as mercadorias adquiridas pela Autora sofrem a 

incidência do ICMS-ST, sendo vendidas posteriormente por uma base de 

cálculo mais elevada, não sendo possível, entretanto, ao menos nessa 

fase processual, saber quão distintos os recolhimentos estão da base de 

cálculo presumida do recolhimento no regime de substituição tributária. 

Sendo assim, diante desse contexto, entendo como evidenciada a 

probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da tutela de 

urgência. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua 

vez, decorre do eventual prejuízo a que será submetida a Autora até o 

final do processo caso seja impedida de compensar-se da diferença do 

ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente nos 

casos em que a base de cálculo efetiva da operação seja inferior à 

presumida, situação que não enseja em perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência, apenas para 

determinar ao Réu que permita o aproveitamento dos créditos advindos 

dos valores recolhidos a maior na sistemática do ICMS-ST, nas operações 

que se realizarem a partir desta decisão, até o julgamento do mérito da 

presente ação. Ato contínuo, especifiquem as partes as provas que 

desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem 

prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 27 de novembro de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029626-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REIS ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011524-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO LEONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENICE ARCIMAL LEONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030460-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029163-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON CLOVES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029604-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, impugnar a contestação 

no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009026-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DUSMANN LUCAS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033783-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERGIO ALCINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Prefeitura Municipal de Cuiaba (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, citem-se os 

requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029666-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: À vista do 

exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006474-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO VICENTE DOS REIS (REQUERENTE)

IZABEL CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013172-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCILA AUGUSTA BOTELHO (AUTOR(A))

SEBASTIAO VITO SOARES MARTINS (AUTOR(A))

PERICLES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006882-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DIAS DE OLIVEIRA (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)
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FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005604-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMEIRE DA SILVA CALDEIRA (REQUERENTE)

IVONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO (REQUERENTE)

ROSELI VIEIRA PINHO SOUZA (REQUERENTE)

LUCIANA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SILMARA PORFIRIO VEIGA (REQUERENTE)

KATIA AUXILIADORA DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

ISAURA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

SARA GONCALVES DOMININGUECI (REQUERENTE)

MARCIA MARIA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEIDIO ALVES ADRIANO (REQUERENTE)

ELIZABETH RODRIGUES CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

THYNNA KELLEN DOURADO RODRIGUES (REQUERENTE)

EDEVALDO MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVANA CAROLINE DA SILVA PREZOTTO (REQUERENTE)

WELLINGTON AMARAL E SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZANGELA BISPO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013646-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA SCHINELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004462-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NASCIMENTO DA SILVA (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: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MORAIS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007895-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETH BUENO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002691-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA ANTUNES BARBOSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011403-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENICLEI SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 
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dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006848-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDES DE FATIMA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001298-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBYRLEA MARIA POUSO BARBOSA (AUTOR(A))

HELENA SOARES DA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (AUTOR(A))

MARIA JOSE MAGALHAES SEVERINO (AUTOR(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (AUTOR(A))

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (AUTOR(A))

DILZA CHAMI GATTASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006222-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMINDO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504905-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010837-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007464-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELNISIA MARIA SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006443-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028924-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ 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: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011476-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Taveira (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015048-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA ESPIRITO SANTO DE SOUZA BALDUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

ORLANDINA DIAS MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONICE MARTINS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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 7230330), 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040518-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

CARTA PRECATÓRIA PROCESSO: 1040518-79.2018.8.11.0041 Vistos e 

etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado. 

Comunique-se ao juízo de origem, do teor deste despacho. Após cumprida 

a deprecata, determino a devolução da presente, dando-se a baixa dos 

autos em todos os âmbitos deste Juízo. Cumpra-se com OFICIAL 

PLANTONISTA Cuiabá, 23 de novembro de 2018 ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1035972-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO (PJE 4) PROCESSO Nº 1035972-15.2017.8.11.0041 Vistos, 

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 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. Trata-se de Ação de Execução de Título contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, e, 

desta feita, deve se dar com base no art. 910 do CPC/2015. Assim, nos 

termos do artigo retro, cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo 

embargos, expeça-se o ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do 

NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035067-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente do IPVA (IMPETRADO)

Superintendente de Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, 

Cobrança e Apoio a Dívida Ativa (IMPETRADO)

Wellington de Oliveira Farias (IMPETRADO)

GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1035067-10.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Defiro o petitório de ID: 16239375, acerca do levantamento do 

valor depositado pela parte impetrante. No mais, expeça-se o competente 

alvará judicial, referente ao deposito de ID: 15707926. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039499-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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. Este processo foi distribuído, por 

sorteio, à 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, sendo certo que o 

douto Juiz daquela unidade entendeu que há prevenção deste Juízo, uma 

vez que a parte autora menciona conexão com o mandado de segurança 

no. 103865758.2018.8.11.0041, inicialmente despachado em plantão e, 

posteriormente vindo a este Juízo distribuído por sorteio, motivo pelo qual o 

presente feito foi remetido, por redistribuição, a esta Vara. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos de mandado de segurança acima 

mencionado, não vejo identidade de pedido e nem de causa de pedir, 

requisitos essenciais para haja a caracterização de conexão, nos termos 

do art. 55 do NCPC, motivo pelo qual não tem porquê este feito estar 

tramitando nesta Vara. Dito isto, redistribua-se, de volta, este feito à 4a 

VESP, para onde foi, inicialmente distribuído por sorteio, para o devido 

exame. Cumpra-se imediatamente, vez que há pedido de liminar.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014452-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo , em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012491-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO J. AUGUSTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SES-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo , em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012400-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Primeiramente, registro que por falha no 

Sistema PJE, quando do protocolo da ação, não foi possível verificar os 

documentos juntados à inicial, daí porque demos o despacho ID. 

14236226. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na prática de tais atos. Assim, cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal. 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. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031726-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se 

o Requerido Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – 

DETRAN/MT para, querendo, apresentar as suas defesas, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério 

Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004518-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CORREA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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):

 Cod. Proc.: 855328 Nr: 57790-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIL LUIZA MOREIRA, ALENIL TEREZINHA DE 

MORAES, ANA MARIA DO CARMO CAPOROSSI, ALIPIO RICARDO, 

CREUSA DA COSTA SOUZA, ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ELKA 

CARDOSO DE OLIVEIRA, DEOLINDA CELINA FERNANDES DE 

ALENCASTRO, ELZA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, DORALICE 

TOCANTINS RIBEIRO, HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, FRANCISCA 

HENRIQUE BORGES, JOSINETE BORGES SOLANO, GEIZELA CRISTINA DA 

COSTA E SILVA, PEDRO SANTANA DE BARROS, MARCILIA OTACIO, 

MARIA PEREIRA DA SILVA, URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA, 

LENIR PRADO DE CAMPOS, LEONIDAS NOGUEIRA DA COSTA, MARIA 

GARCIA VILLACA, MARIA HELENA DEL BARCO PLETITSCH, NEIDE 

ARRUDA FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407921 Nr: 113-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8575, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, LUIZ 

FERNANDO SILVA - OAB:17657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Tendo em vista o laudo pericial de fls.140/143, intimo as partes para se 

manifestarem sobre o mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728434 Nr: 24357-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BOSCO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753716 Nr: 5656-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca da 

juntada do Laudo Pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868265 Nr: 8160-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY SECUNDINO SILVA, CLAUDINEI PINTO MACIEL, 

LETICIA FERREIRA DO CARMO PEREIRA, LUCILENE MORAIS GREGORIO, 

CELIO CEZILIO DE FREITAS, ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, CLARICE 

DE QUEIROZ ROSA, VILMA APARECIDA BRANDÃO, WALKIRIA FERREIRA 

DE CARVALHO, ELCI DIAS PEREIRA AMARO, NILSON MAIA RODRIGUES 

SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1249422 Nr: 20946-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO PEDRO ZEFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUÍNO SANSÃO CORRÊA DA 

COSTA - OAB:4.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora devidamente intimado, o executado não apresentou 

manifestação. Impulsiono os autos, intimado a parte autora para dizer se a 

decisão de fls. 148 fora cumprida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040146-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1040146-33.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que restou não 

demostrado a sua hipossuficiência. No mais determino a intimação da 

parte autora para que recolha as custas processuais, 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, 26 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040372-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1040372-38.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ÁLLYSSON FEITOSA 

TORQUATO SCORSAFAVA objetivando a anulação de auto de infração de 

trânsito, bem como obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 

Deu à causa o valor de R$ 200,27 (duzentos reais e vinte e sete 

centavos). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1040132-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1040132-49.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por JOAO DOS SANTOS 

OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Aduz, em síntese, que sofreu acidente de trabalho, que 

ocasionou ao demandante as seguintes lesões S72.3-FRATURA DA 

DIÁFISE DO FÊMUR, S72.2-FRATURA SUBTROCANTÉRICA, 

S82.3-FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TÍBIA, M25.5-DOR 

ARTICULAR, S82.2-FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA, M17-GONARTROSE e 

S72-FRATURA DO FÊMUR o que impossibilitou que exercesse suas 

atividades laborais. Relata que labora exercendo a atividade de 

moto-taxista, e que tais lesões impossibilitam tal profissão, razão pela qual 

afirma que a autarquia cometeu um erro grosseiro ao deixar de pagar o 

beneficio. Pontua que a parte autora preenche todos os requisitos 

necessários para que seja autorizado o restabelecimento do beneficio de 

auxilio doença-acidentário, devido a sua falta de condições para exercer o 

trabalho. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 16593757 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Nos termos 

do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da 

previdência social, 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 a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que a Autora necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 16593757), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 

(a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, 

não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 

simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

de auxílio-doença acidentário a Requerente JOAO DOS SANTOS 
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OLIVEIRA, devendo este ser mantido enquanto persista a sua 

incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, 

com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se 

o Requerido para que cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, 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 impugnação. 

Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará 

de gratuidade. Intime-se com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017892-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VILAS BOAS FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Unidade Fazendária Volante Região Leste (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017892-37.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por JOSUÉ VILAS BOAS 

FERREIRA contra ato indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ/MT, 

ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1127154-3 (ID nº 3255130). Aduz, em apertada síntese, que a autoridade 

fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a 

apreensão de mercadorias anteriormente adquiridas por suposta violação 

a regramento tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora 

somente procederá à liberação da mercadoria apreendida mediante o 

prévio recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado. Assenta 

ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o 

pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes 

Superiores, encartadas nos Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a 

retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 3317582). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 3666311), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão 

das mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 3684796), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. 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, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1127154-3 (ID nº 3255130). Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º; 

3º; 72, I; 95; 174; 178 e 181 do RICMS/MT c/c arts. 35-A e 11, §2º, I da Lei 

nº 7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal 

para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 

7.098/98. É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual 

não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, 

sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, 

principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por 

outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever 

funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o 

recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou 

reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da 

regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas 

e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da 

irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, 

transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do 

Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser 

feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando 

mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de 

se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade 

empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso 

com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de 

propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina 

do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o 

Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo 

contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular 

(v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 
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preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1127154-3 (ID nº 3255130), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018774-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ROBERT RABELO ANTUNES OAB - RO4584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária do Estado do Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018774-96.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por RICCI RENOVADORA 

DE PNEUS LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do CHEFE DO 

POSTO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito 

– TAD nº 1127265 (ID nº 3299534), bem como do seu veículo 

marca/modelo Mercedes Benz 1214, ano/modelo 1995/1995, cor branca, 

placa JXA-4955, chassi nº 9BM3840D4SBO35878. Aduz, em apertada 

síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de 

tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias anteriormente 

adquiridas por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá à liberação da 

mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 3325119). A autoridade coatora deixou escoar o 

prazo para prestar as informações, consoante certidão de ID nº 4357269. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 4498072), tendo o ilustre 

representante do parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

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, trata-se de Mandado de Segurança em que 

busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado 

à autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1127265 (ID nº 3299534), bem como do seu veículo marca/modelo 

Mercedes Benz 1214, ano/modelo 1995/1995, cor branca, placa 

JXA-4955, chassi nº 9BM3840D4SBO35878. Da detida análise dos autos, 

ressai que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob 

fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na 

infração aos arts. 2º; 3º; 72, I; 95; 174; 178 e 181 do RICMS/MT c/c arts. 

35-A e 11, §2º, I da Lei nº 7.098/98, indicando a autoridade fazendária, 

como fundamento legal para a aplicação da penalidade, o disposto no 

artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 7.098/98. É cediço que a apreensão de 

mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de 

coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito 

líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente 

sua atividade empresarial. Por outro lado, é imperioso mencionar que os 

Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no 

transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, 

não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo 

suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, 

limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise 

de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida. Ao reter por 

tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, 

tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem 

de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material 

de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à 

Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de 

obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo 

contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da 

livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional. 

Nesses termos é a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 
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subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1127265 (ID nº 3299534), bem como do seu veículo marca/modelo 

Mercedes Benz 1214, ano/modelo 1995/1995, cor branca, placa 

JXA-4955, chassi nº 9BM3840D4SBO35878, independentemente do 

pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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LAURA PATRICIA CORREA PAILO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO EM POSTO FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018975-88.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por LAURA PATRÍCIA 

CORREA PAILO MOTTA contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE 

DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE DE POSTO FISCAL DA 

SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar 

deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a liberação das mercadorias apreendidas constantes no Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1127373-0 (ID nº 3318003). Aduz, em 

apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente 

fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias 

anteriormente adquiridas por suposta violação a regramento tributário. 

Assevera que a autoridade indigitada coatora somente procederá à 

liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos 

valores constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário 

o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 3649111). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 4296989), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 4500385), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. 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, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1127373-0 (ID nº 3318003). Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º; 

3º; 72, I; 95; e 174 do RICMS/MT c/c arts. 35-A, 35-B e 11, §2º, I da Lei nº 

7.098/98, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para 

a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 

7.098/98. É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual 

não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, 

sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, 

principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por 

outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever 
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funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o 

recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou 

reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da 

regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas 

e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da 

irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, 

transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do 

Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser 

feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando 

mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de 

se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade 

empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso 

com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de 

propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina 

do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o 

Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo 

contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular 

(v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1127373-0 (ID nº 3318003), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022875-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARBAZA ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO FERREIRA FILHO OAB - PR42377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022875-45.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por ARBAZA ALIMENTOS 

LTDA., neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. Nilson 

Antônio Balestreri, contra ato indigitado coator de lavra do 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, 

confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda com a liberação das mercadorias apreendidas 

constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1130833-0 (ID nº 

9141399). Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por 

intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de 

mercadorias anteriormente adquiridas por suposta violação a regramento 

tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora somente 

procederá à liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio 

recolhimento dos valores constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato 

ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento 

de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, 

encartadas nos Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção 

indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da 

empresa. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A 

medida liminar foi deferida (ID nº 9154436). O Estado de Mato Grosso 
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manifestou-se nos autos (ID nº 9277764), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Sem parecer ministerial. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação 

das mercadorias apreendidas constantes no Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1130833-0 (ID nº 9141399). Da detida análise dos 

autos, ressai que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob 

fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na 

infração aos arts. arts. 2º, II; 3º, V; 72, III; 77; 95; 174; 232; 337; 339; 341 e 

343 do RICMS/MT c/c arts. 35-A e 11, §2º, I da Lei nº 7.098/98, indicando a 

autoridade fazendária, como fundamento legal para a aplicação da 

penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘d’, da Lei nº 7.098/98. É cediço que 

a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida 

como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir 

brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de 

exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 

a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 

desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1130833-0 (ID nº 9141399), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029981-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT0013254A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 
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GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1029981-58.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por JOSILENE SOARES DA 

SILVA contra ato indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar 

deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a liberação das mercadorias apreendidas constantes no Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1131704-8 (ID nº 10069786). Aduz, em 

apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente 

fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias 

anteriormente adquiridas por suposta violação a regramento tributário. 

Assevera que a autoridade indigitada coatora somente procederá à 

liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos 

valores constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário 

o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 10116312). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 10207852), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 10335889), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. 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, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1131704-8 (ID nº 10069786). Da detida análise dos autos, ressai que a 

Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de 

violação à legislação tributária, consubstanciada na infração aos arts. 2º, 

II; 3º, V; 72, III; 77; 95; 174; 232; 337; 339; 341 e 343 do RICMS/MT c/c arts. 

35-A e 11, §2º, I da Lei nº 7.098/98, indicando a autoridade fazendária, 

como fundamento legal para a aplicação da penalidade, o disposto no 

artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 7.098/98. É cediço que a apreensão de 

mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de 

coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito 

líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente 

sua atividade empresarial. Por outro lado, é imperioso mencionar que os 

Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no 

transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, 

não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo 

suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, 

limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise 

de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida. Ao reter por 

tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, 

tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem 

de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material 

de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à 

Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de 

obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo 

contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da 

livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional. 

Nesses termos é a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 
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se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação as 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1131704-8 (ID nº 10069786), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 

XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000902-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1000902-97.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da 

segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1132892-7 (ID nº 11400352), objeto das DANFE’s nº 68237 e 68238. 

Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de 

agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias 

anteriormente adquiridas por suposta violação a regramento tributário. 

Assevera que a autoridade indigitada coatora somente procederá à 

liberação da mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos 

valores constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário 

o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 11411011). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 11797940), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 11915041), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. 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, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1132892-7 (ID nº 11400352), objeto das DANFE’s nº 68237 e 68238. Da 

detida análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas mercadorias 

apreendidas, sob fundamento de violação à legislação tributária, 

consubstanciada na infração aos arts. 2º; 3º; 72, I; 95; 174; 178 e 181 do 

RICMS/MT c/c arts. 35-A e 11, §2º, I da Lei nº 7.098/98, indicando a 

autoridade fazendária, como fundamento legal para a aplicação da 

penalidade, o disposto no artigo 45, III, ‘a’, da Lei nº 7.098/98. É cediço que 

a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida 

como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir 

brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de 

exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 

a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 

desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 

a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 
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tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias apreendidas constantes no termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1132892-7 (ID nº 11400352), objeto das DANFE’s nº 68237 e 

68238, independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e 

nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame 

Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar 

em consonância com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, 

decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008480-82.2016.8.11.0041
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Agente de Tributos Estadual (IMPETRADO)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008480-82.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por M.I. REVESTIMENTOS 

LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias apreendidas descritas nas NF nº 264668, 259589, 273326, 

270894, 274230, 272643, 275660, 275081, 275042, 276090, 276105, 

275974, 275932, 275899, 275746, 270420, 275687, 273359, 276820, 

276810, 281570, 280509, 281498 e 276879 (ID nº 1440824 e 1440825), 

objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1124807-0, 

1125023-8, 1125040-9 e 1125076-4 (ID nº 1440822). Aduz, em apertada 

síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de 

tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias anteriormente 

adquiridas por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá à liberação da 

mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 1547237). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 11495682), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 12291800), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. 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, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a liberação das mercadorias 

apreendidas descritas nas NF nº 264668, 259589, 273326, 270894, 

274230, 272643, 275660, 275081, 275042, 276090, 276105, 275974, 

275932, 275899, 275746, 270420, 275687, 273359, 276820, 276810, 

281570, 280509, 281498 e 276879 (ID nº 1440824 e 1440825), objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1124807-0, 1125023-8, 

1125040-9 e 1125076-4 (ID nº 1440822). Da detida análise dos autos, 

ressai que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob 

fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na 

infração à diversos dispositivos legais dispostos no RICMS/MT e na Lei 

7.098/98, indicando a autoridade fazendária como fundamento legal para a 

aplicação das penalidades descritas nos TAD’s alhures mencionados (ID 

nº 1440822). É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco 

Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de 

imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do 

contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade 

empresarial. Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais 

têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos 

e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito 

apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para 

verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à 

produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual 

ilícito tributário ou da irregularidade cometida. Ao reter por tempo superior 

àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a 

conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, 

somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual 

infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública 

Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, 

impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em 

franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, 

do direito de propriedade e do livre exercício profissional. Nesses termos é 

a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É 

muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos 

pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação 

irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, 

todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 
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realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº. 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias descritas nas NF nº 264668, 259589, 273326, 270894, 

274230, 272643, 275660, 275081, 275042, 276090, 276105, 275974, 

275932, 275899, 275746, 270420, 275687, 273359, 276820, 276810, 

281570, 280509, 281498 e 276879 (ID nº 1440824 e 1440825), objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1124807-0, 1125023-8, 

1125040-9 e 1125076-4 (ID nº 1440822), independentemente do 

pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007575-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1007575-77.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória proposta pelo 

BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para que seja determinada 

a imediata suspensão de qualquer inscrição no CADIN ESTADUAL e 

qualquer emissão de cobrança em nome do Autor que tenham como a 

origem as multas de trânsito e despesas com estadia e taxas originárias 

da apreensão incidentes sobre o veículo automotor objeto desta ação. A 

Autora contra que é instituição financeira privada e que, na consecução 

das suas atividades, é autorizada pelo Poder Público a celebrar contratos 

de arrendamento mercantil e contratos de financiamento direto ao 

consumidor (CDC), com alienação fiduciária em garantia. Narra que, em 

decorrência de um dos pactos firmados, em 13/04/2016 recebeu 

notificação encaminhada pelo Departamento de Trânsito do Estado do 

Mato Grosso – DETRAN, informando que fora apreendido o veículo GOL 

1.0, placa NJN5240, financiado em nome de EVANIL LEITE G. DA SILVA 

por meio do Contrato n. 16369553, sob o qual consta gravame em 

desfavor do Requerente. Relata que a referida notificação menciona 

também a existência de débitos que levaram à apreensão do bem, bem 

como, de despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo 

apreendido, podendo este ser leiloado caso não sejam quitados os valores 

a serem apurados. Aduz que não pode ser responsabilizado pelos 

débitos, pois tais infrações não foram cometidas pelos 

funcionários/responsáveis da instituição financeira, mas sim, são 

provenientes de multas dos arrendatários, nos termos do art. 257, §3º do 

Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 4º da Resolução CONTRAN n. 

149/03. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 1464443. Citado o 

requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao ID n°. 

4692274, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 5014604 

impugnação à contestação na qual a requerente rechaçou os argumentos 

da defesa e ratificou a inicial em todos os seus termos. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo c/c Declaratória de Inexistência de relação jurídica, na 

qual o Requerente objetiva que seja determinada a imediata suspensão de 

qualquer inscrição no CADIN ESTADUAL e qualquer emissão de cobrança 

em nome do Autor que tenham como a origem as multas de trânsito e 

despesas com estadia e taxas originárias da apreensão incidentes sobre 

o veículo automotor objeto desta ação. Em análise detida da documentação 
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carreada aos autos, verifica-se que o Requerido notificou o banco autor 

para que quite os débitos relativos ao veículo GOL 1.0, placa NJN5240, 

bem como o retire do pátio da CIRETRAN de Várzea Grande/MT, do 

contrário, o veículo será vendido em Leilão Público (ID. 1102715). Todavia, 

como sói dos demais documentos, o autor firmou o contrato n. 16369553 

de financiamento do veículo acima mencionado com a pessoa física 

EVANIL LEITE G. DA SILVA (ID. 1102748 e ID. 1102754), e está sendo 

responsabilizado pelo não recolhimento dos tributos e multas de trânsito, 

elencados no extrato ID. 1102761. Ora, é sabido que nos casos de 

alienação fiduciária de veículo, quem deve arcar com o pagamento das 

multas e dos tributos é o devedor fiduciário, a propósito esse é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. 

DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. 

RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. 1. As despesas relativas à 

remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de 

arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que 

deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da 

posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, 

que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de 

arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003). 2. 

Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 

543-C do Código de Processo Civil” No mesmo sentido a jurisprudência 

pátria: AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO E DESPESAS COM 

REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – 

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DAS 

MULTAS E DESPESAS A QUE DEU CAUSA E NÃO DO PROPRIETÁRIO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. STJ - 

SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE. Recurso provido. (TJ-SP 

- APL: 00501068420128260053 SP 0050106-84.2012.8.26.0053, Relator: 

João Negrini Filho, Data de Julgamento: 10/08/2015, 4ª Câmara 

Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2015) Portanto, 

ante a pacífica jurisprudência resta demonstrada que o requerente não é 

responsável pelo pagamento das multas, das taxas de pátio e demais 

débitos do veículo e sim o devedor fiduciário. Desta forma, impõe a 

procedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, para declarar a 

inexistência de relação jurídica entre a Autora e os Réus no que concerne 

à exigência do pagamento de multas, das diárias de estadia e demais 

taxas originárias da apreensão do veículo automotor objeto desta ação, 

ante a responsabilidade do devedor fiduciário, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, alínea ‘a e b’ do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa 

no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do 

CPC. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. 

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, 21 

de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004761-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004761-24.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por IRMÃOS DAROLT 

TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra ato 

indigitado coator de lavra do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias e do veículo apreendidos constantes no Termo de Apreensão 

e Depósito – TAD nº 1133552-1 (ID nº 11962634). Aduz, em apertada 

síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de 

tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias anteriormente 

adquiridas por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá à liberação da 

mercadoria apreendida mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartadas nos 

Verbetes Sumulares nº 323 do STF, e que a retenção indevida da 

mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 12087092). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 12209098), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o fundamento de que a apreensão das 

mercadorias apreendidas, objeto da presente demanda, se deu em 

consonância com a legislação tributária vigente. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 12375093), tendo o ilustre representante do 

parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a liberação 

das mercadorias e do veículo apreendidos constantes no Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1133552-1 (ID nº 11962634). Da detida 

análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas mercadorias 

apreendidas, sob fundamento de violação à legislação tributária, 

consubstanciada na infração aos arts. 178, I e II; 180; e 183 do RICMS/MT, 

indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para a 

aplicação da penalidade, o disposto no artigo 45, IV, ‘j’, da Lei nº 7.098/98. 

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode 

ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena 

de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o 

de exercer regularmente sua atividade empresarial. Por outro lado, é 

imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de 

verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do 

Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade 

fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos 

indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade 

cometida. Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a 

situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto 

que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar 

a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não 

cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o 

cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial 

desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do 

livre exercício profissional. Nesses termos é a doutrina do tributarista 

Roque Antônio Carraza que assim leciona: “É muito comum o Fisco, 

objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, 

apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., 

desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é 

abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de 

multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de 

apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. 

Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada 
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a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito 

tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser 

resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial 

adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, 

para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora 

Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Nesse contexto, estando 

devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos 

necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não 

subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos 

serem liberados ao contribuinte. In casu, as mercadorias apreendidas 

estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, 

motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a 

apuração e o lançamento do tributo. Nesse diapasão, atitude diversa 

adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória 

em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o 

imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este 

nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre 

exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos 

verbetes sumulares estampados nas Súmulas nº 70, 323 e 547, do STF, 

que rezam – verbis: “Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula 

nº 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos”. “Súmula nº 547 – Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas 

ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com 

meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos 

tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, 

como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão 

como meio indireto de coerção. Desta forma, se há previsão de um 

processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para 

realização do crédito através da invocação da responsabilidade 

patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN. De mais a mais, o direito de 

propriedade é assegurado pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso XXII, da 

CF/88, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de 

tributo com efeito de confisco. A propósito, esta Corte de Justiça tem 

decidido reiteradamente em conformidade com as orientações 

preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – 

RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO 

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À 

LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO 

FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO 

PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao 

pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo 

necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de 

crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de 

assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção 

prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao 

pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos 

termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”. (Ap 

144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) – Destaquei. 

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se 

apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, 

configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada 

pelo Judiciário, quando provocado. Por fim, destaco que, muito embora o 

art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/2009 (LMS) prescreva que a sentença que 

concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que 

se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o reexame 

necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a liberação das 

mercadorias e do veículo apreendidos constantes no Termo de Apreensão 

e Depósito – TAD nº 1133552-1 (ID nº 11962634), independentemente do 

pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I 

do CPC/2015, por estar em consonância com a Súmula nº 323, do STF. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de novembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 142127 Nr: 24940-21.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO 

LTDA. DISK ENTULHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 24940-21/2003 - CÓD. 142127, promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de MEGA PLANEJAMENTO 

e CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 02.657.816/10001 e DECLARO EXTINTO 

o presente processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face à ocorrência 

da prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei 

MT nº 10.946/2017, por analogia.ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Geral do Município de Cuiabá, por Mandado e DJe, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015 .INTIME-SE 

desta sentença extintiva a Parte Executada 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. DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação 

proferida contra a Fazenda Pública Municipal, conforme expressa 

determinação do §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa (R$ 11.847,46) está abaixo de cem salários mínimos, hoje 

R$ 937,00-, ou seja R$ 93.700,00- (noventa três mil e setecentos 

reais.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e EXCLUAM-SE AS CDA’s acima, do Registro, da Distribuição e do 

Sistema Apolo, incluídas nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis.A 

seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 09 de 

novembro de 2018.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 48847 Nr: 6677-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEY FERREIRA GOMES - 

OAB:11.719/MT

 SENTENÇAEXECUÇÃO FISCAL Nº 2971/1998 – COD. 48847EXEQTE: 

MUNICIPIO CUIABÁEXCDO: LUIZ FERNANDO DA SILVA DUTRA CPF Nº não 

informadoCDA Nº 2790 venc. 28/02/1992. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.028.0256.001 - IPTUVALOR DA CAUSA: R$ 1.250,85. VISTOS, EM 
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CORREIÇÃO PERMANENTE...10196Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL (...). Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.

(...).Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA nº 

2790, consequentemente, DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 2971/98 – COD. 48847, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO.Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da CDA nº 2790, da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N. , sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta execução fiscal.ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Geral do Município de Cuiabá por Mandado e DJe, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015 .INTIME-SE 

desta sentença a Parte Executada 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. 

(...).CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 09 de novembro de 

2018.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502144-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502144-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:53:24 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AGNALDO BEZERRA BONFIM CPF 

Nº 059.116.598-83 CDA's Nºs 2012 / 0734574; 2013 / 0892327; 2014 / 

1000130; 2015 / 1124557. VALOR DA CAUSA: R$ 6.413,53 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo 

certificado a impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo 

Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos 

apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação da Parte Executada e consequente 

validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no 

prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO 

ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente 

extinção deste processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos 

do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de nova vista à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo 

único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item III), não havendo manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da 

data do despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. V. Decorrido 

o prazo acima (seis anos do despacho que determinou a citação), não 

havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VII. 
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O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502144-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502144-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:53:24 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AGNALDO BEZERRA BONFIM CPF 

Nº 059.116.598-83 CDA's Nºs 2012 / 0734574; 2013 / 0892327; 2014 / 

1000130; 2015 / 1124557. VALOR DA CAUSA: R$ 6.413,53 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 
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modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo 

certificado a impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo 

Sr. Oficial de Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos 

apontados pelo Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação da Parte Executada e consequente 

validade desta execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no 

prazo de QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO 

ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente 

extinção deste processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos 

do Art. 487, inc. II do CPC/2015, independentemente de nova vista à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo 

único do Art. 487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item III), não havendo manifestação da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da 

data do despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, 

nos termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. V. Decorrido 

o prazo acima (seis anos do despacho que determinou a citação), não 

havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre 

informações necessárias à citação da parte Executada e advento da 

prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com julgamento do 

mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c exegese das Teses 

estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VII. 

O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do despacho que 

determinou a citação da Parte Executada), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. X. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 26 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 
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de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35102 Nr: 2045-49.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Augusto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mário Vieira Neto - 

OAB:15948-MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.Deixo de condenar o excipiente/executado em 

honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

exceção de pré-executividade. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, intime-se o excepto/exequente, pessoalmente, para 

requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 2726-82.2018.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida Da Silva - OAB:4677, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13258

 Vistos.

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 65/66-v que 

deferiu o pedido de tutela de urgência concedendo o prazo de 60 

(sessenta) dias para que os invasores/requeridos desocupem os imóveis 

construídos em área pública ocupada indevidamente localizada na faixa da 

Área de Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, 

entre a Rua de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital.

O requerente alega que o Município de Cuiabá foi notificado pela Caixa 

Econômica Federal para que encaminhe até o dia 14-11-2018 – prazo 

previsto no Decreto federal n. 9.528, de 15 de outubro de 2018 - os 

documentos comprovando que a área em que será implantada a 

revitalização da Orla do Porto encontra-se livre e desimpedida, caso 

contrário o recurso federal será cancelado.

Informa que se a Área de Preservação Permanente em questão não for 

desocupada, impedirá que o Município de Cuiabá execute o Projeto de 

requalificação da Orla do Rio Cuiabá, que abrange, inclusive, o Cais do 

Porto, resultando em indesejáveis desdobramentos para a sociedade 

cuiabana que continuará sem poder usufruir do novo ponto turístico da 

Capital.

Assim, pede a reconsideração da decisão para que seja autorizada a 

desocupação imediata dos invasores/requeridos.

Juntou novos documentos às fls. 71/76.

Inicialmente, a despeito do prazo previsto no Decreto federal n. 9.528/2018 

se esgotar em 14-11-2018, verifica-se que o Município de Cuiabá 

protocolizou pedido de reconsideração somente em 07-11-2018 

informando que o recurso federal será cancelado, caso a área que será 

implantada a revitalização da Orla do Porto não esteja desimpedida, 

conforme petição de fls. 69/70.

Reanalisando os argumentos apresentados e pelos documentos que 

acompanham o pedido de reconsideração, entendo que o presente pedido 

merece prosperar.

Como dito, a liminar foi deferida em 12-09-2018 (fls. 65/66-v), para 

“determinar aos invasores/requeridos ou aos atuais ocupantes que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área 

pública ocupada indevidamente localizada na faixa da Área de 

Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, entre a Rua 

de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, com a 

consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, 

impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam 

quaisquer atividades danosas no local”.

Oportuno ressaltar que o pedido de tutela de urgência foi deferido sob a 

fundamentação de que parte dos recursos financeiros necessários para a 

continuidade da execução do Projeto Porto Cuiabá serão oriundos da 

Caixa Econômica Federal a qual exige para os trâmites burocráticos 

indispensáveis ao início das obras que o local esteja desimpedido.

 Assim, considerando que os novos documentos juntados pelo requerente 

demonstram que a Caixa Econômica Federal condicionou o recurso federal 

à entrega do terreno livre e desimpedido até o dia 14-11-2018 (fls. 71 e 

76), REVOGO em parte a decisão de fls. 65/66-v para alterar o prazo 

anteriormente concedido e determinar aos invasores/requeridos ou aos 

atuais ocupantes que desocupem, IMEDIATAMENTE, os imóveis 

construídos em área pública ocupada indevidamente localizada na faixa da 

Área de Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, 

entre a Rua de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, 

com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, 

impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam 

quaisquer atividades danosas no local.

Para o caso de descumprimento da liminar, o Município poderá, usando de 

seu poder de polícia, de forma moderada e dentro da estrita necessidade, 

providenciar o necessário para a desocupação e demolição das 

edificações realizadas, resguardando a integridade física dos requeridos 

e de outras pessoas que estejam com ele, sob pena de responder por 

atos que excedam esta ordem.

Intimem-se os requeridos, bem como os demais ocupantes da área 

eventualmente ainda não identificados para que cumpram a decisão e, na 

oportunidade, cite-os para, querendo, apresentarem defesa no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 2726-82.2018.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida Da Silva - OAB:4677, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13258

 Vistos.

Dê-se vista ao Município de Cuiabá para que se manifeste quanto ao 

pedido juntado às fls. 78/91 acerca da inclusão nos autos como 

litisconsorte passivo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 2726-82.2018.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida Da Silva - OAB:4677, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13258

 Vistos.

 Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) 

em desfavor de MARCO ANTONIO DIONÍSIO, JOSÉ AILTON DA SILVA, 

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA e DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA 

PÚBLICA, qualificados nos autos, objetivando a concessão de medida 

liminar para que seja determinado aos requeridos a imediata desocupação 

da área pública ocupada indevidamente, localizada na faixa da Área de 

Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, entre a Rua 

de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, com a 

consequente demolição das construções existentes, bem como se 

abstenha de explorar a área pública ou nela continuar promovendo ou 

permitir que se promova qualquer atividade danosa ao meio ambiente.

Informa que se a Área de Preservação Permanente em questão não for 

desocupada, impedirá que o Município de Cuiabá execute o Projeto de 

requalificação da Orla do Rio Cuiabá, que abrange, inclusive, o Cais do 

Porto, poderá resultar em indesejáveis desdobramentos para a sociedade 

cuiabana que continuará sem poder usufruir do novo ponto turístico da 

Capital.

Afirma que parte dos recursos financeiros necessários para a 

continuidade da execução do Projeto Porto Cuiabá serão oriundos da 

Caixa Econômica Federal a qual exige para os trâmites burocráticos 

indispensáveis ao início das obras que o local esteja desimpedido.

 A liminar foi deferida em 12-09-2018 (fls. 65/66-v) “para determinar aos 

invasores/requeridos ou aos atuais ocupantes que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública 

ocupada indevidamente localizada na faixa da Área de Preservação 

Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, entre a Rua de acesso 

ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, com a consequente 

demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de 

explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam quaisquer 

atividades danosas no local”.

Posteriormente, o Município de Cuiabá em 07-11-2018 peticionou 

requerendo a reconsideração da decisão liminar para que fosse 

autorizada a desocupação imediata dos invasores/requeridos, sob a 

alegação de que o Município de Cuiabá foi notificado pela Caixa Econômica 

Federal para que encaminhasse até o dia 14-11-2018 – prazo previsto no 

Decreto federal n. 9.528, de 15 de outubro de 2018 - os documentos 

comprovando que a área em que será implantada a revitalização da Orla 

do Porto encontra-se livre e desimpedida, caso contrário o recurso federal 

seria cancelado.

Considerando que os novos documentos juntados pelo requerente 

demonstram que a Caixa Econômica Federal condicionou o recurso federal 

à entrega do terreno livre e desimpedido até o dia 14-11-2018, foi 

REVOGADA em parte a decisão de fls. 65/66-v para alterar o prazo 

anteriormente concedido e “determinar aos invasores/requeridos ou aos 

atuais ocupantes que desocupem, IMEDIATAMENTE, os imóveis 

construídos em área pública ocupada indevidamente localizada na faixa da 

Área de Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, 

entre a Rua de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, 

com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, 

impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam 

quaisquer atividades danosas no local”.

Às fls. 98/100 o requerido JOSÉ AILTON DA SILVA, pede a suspensão da 

liminar, uma vez que adquiriu o imóvel objeto da lide do Sr. Carlos Américo 

Almeida, falecido em 2016.

E agora informa que tramita perante essa Especializada outra Ação Civil 

Pública sob o número 465-62.2009.811.0082 (Código n. 9249) proposta 

pelo Município de Cuiabá em face do Sr. Carlos Américo Almeida, cujo 

objeto é exatamente a desocupação da mesma área tratada na presente 

ACP, razão pela qual pede a suspensão do cumprimento da liminar.

É o relatório. Decido.

Pois bem.

Verifica-se que o requerido JOSÉ AILTON DA SILVA juntou novas 

informações (fls. 98/132), as quais demonstram que o Município de Cuiabá 

já havia protocolizado outra Ação Civil Pública (Código n. 9249), em 

desfavor do anterior proprietário da área (Sr. Carlos Américo Almeida), 

contendo a mesma causa de pedir (ocupação irregular de área de 

preservação permanente) e com o mesmo pedido, qual seja, a imediata 

desocupação da área de preservação ocupada indevidamente, localizada 

na faixa da Área de Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida 

Beira Rio, nesta Capital, ou seja, exatamente o mesmo imóvel objeto destes 

autos, fato que ensejaria o reconhecimento do instituto da litispendência.

Cumpre ressaltar que a sentença proferida na Ação Civil Pública Código n. 

9249 foi anulada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de 

que fosse realizada prova pericial para o esclarecimento acerca da real 

caracterização da área, motivo pelo qual a ação agora noticiada está 

tendo prosseguimento normal nesta Especializada, sendo que a liminar 

havia sido indeferida pelo Juízo à época.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido vindicado para determinar a 

suspensão da decisão de fls. 77/77-v apenas quanto ao requerido JOSÉ 

AILTON DA SILVA.

Cumpra-se esta decisão com a máxima urgência.

 Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 2726-82.2018.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida Da Silva - OAB:4677, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13258

 Vistos.

1. Atento às alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1013817-10.2018.8.11.0000, distribuído à Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação, 

tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada bem 

resistem aos argumentos do agravante, em especial no que diz respeito 

ao pedido de concessão de prazo razoável para desocupação, 

considerando a existência do periculum in mora sustentado pelo Município 

de Cuiabá (MT) e caracterizado em razão de que parte dos recursos 

financeiros necessários para a continuidade da execução do Projeto Porto 

Cuiabá são oriundos da Caixa Econômica Federal, a qual exige para os 

trâmites burocráticos indispensáveis ao início das obras que o local esteja 

desimpedido, o que resultou na revogação em parte da decisão de fls. 

65/66-v para alterar o prazo anteriormente concedido e “(...) determinar 

aos invasores/requeridos ou aos atuais ocupantes que desocupem, 

IMEDIATAMENTE, os imóveis construídos em área pública ocupada 

indevidamente localizada na faixa da Área de Preservação Permanente do 

Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, entre a Rua de acesso ao Cais do Porto 

e a Ponte Velha, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção 

das construções”, mantendo, portanto, a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos.

2. Intime-se a parte interessada.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 41356 Nr: 2333-60.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOISE SANTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Beatriz Figueiredo 

Salles de Figueiredo - OAB:OAB/MT 8009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a embargante para manifestar sobre a 

proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22418 Nr: 1282-24.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, ROSENILDA DE 

SOUZA DA SILVA, LUZIA MENDES DA SILVA, ISMAEL PEREIRA DOS 

SANTOS, JOÃO SOUZA FILHO, LUZINETI DOS SANTOS PEDROSO, 

MIRIANE CONCEIÇÃO SILVA, MARCOS CARVALHEDO GALVÃO, 

ELINALVA DE OLIVEIRA ARRAIS, VALDIR DE ARAUJO DOS SANTOS, 

LUCIO DA SILVA FREITAS, ARIOVALDO ALVES DA SILVA, GEISY CARLA 

FIGUEIREDO LIMA, DEMAIS OCUPANTES DAS QD. 07 E 08 DO BAIRRO JD. 

FLORIANÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Munir Arfox - OAB:4303 B, Nelson 

Pedroso Júnior - OAB:23.957 PR, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.266-B, RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - 

OAB:OAB/MT 19.568/O, Thais Oliveira Kaiser Setúbal - OAB:12.764, 

THAIS OLIVEIRA KAISER SETÚBAL - OAB:OAB/MT 12.764

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar os advogados dos requeridos, para 

manifestar sobre o Relatório de Inspeção apresentado nos autos, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40680 Nr: 1930-91.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. E. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49671 Nr: 3407-52.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES TARCISO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA PELO MM. JUIZ PLANTONISTA ÀS FLS. 

126/128, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicias e DENEGO A ORDEM 

MANDAMENTAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil.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.Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 2726-82.2018.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Marcus Paiva Machado 

- OAB:5937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida Da Silva - OAB:4677, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13258

 Vistos.

 Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) 

em desfavor de MARCO ANTONIO DIONÍSIO, JOSÉ AILTON DA SILVA, 

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA e DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA 

PÚBLICA, qualificados nos autos, objetivando a concessão de medida 

liminar para que seja determinado aos requeridos a imediata desocupação 

da área pública ocupada indevidamente, localizada na faixa da Área de 

Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, entre a Rua 

de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, com a 

consequente demolição das construções existentes, bem como se 

abstenha de explorar a área pública ou nela continuar promovendo ou 

permitir que se promova qualquer atividade danosa ao meio ambiente.

Informa que se a Área de Preservação Permanente em questão não for 

desocupada, impedirá que o Município de Cuiabá execute o Projeto de 

requalificação da Orla do Rio Cuiabá, que abrange, inclusive, o Cais do 

Porto, poderá resultar em indesejáveis desdobramentos para a sociedade 

cuiabana que continuará sem poder usufruir do novo ponto turístico da 

Capital.

Afirma que parte dos recursos financeiros necessários para a 

continuidade da execução do Projeto Porto Cuiabá serão oriundos da 

Caixa Econômica Federal a qual exige para os trâmites burocráticos 

indispensáveis ao início das obras que o local esteja desimpedido.

 A liminar foi deferida em 12-09-2018 (fls. 65/66-v) “para determinar aos 

invasores/requeridos ou aos atuais ocupantes que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública 

ocupada indevidamente localizada na faixa da Área de Preservação 

Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, entre a Rua de acesso 

ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, com a consequente 

demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de 

explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam quaisquer 

atividades danosas no local”.

Posteriormente, o Município de Cuiabá em 07-11-2018 peticionou 

requerendo a reconsideração da decisão liminar para que fosse 

autorizada a desocupação imediata dos invasores/requeridos, sob a 

alegação de que o Município de Cuiabá foi notificado pela Caixa Econômica 

Federal para que encaminhasse até o dia 14-11-2018 – prazo previsto no 

Decreto federal n. 9.528, de 15 de outubro de 2018 - os documentos 

comprovando que a área em que será implantada a revitalização da Orla 

do Porto encontra-se livre e desimpedida, caso contrário o recurso federal 

seria cancelado.

Considerando que os novos documentos juntados pelo requerente 

demonstram que a Caixa Econômica Federal condicionou o recurso federal 

à entrega do terreno livre e desimpedido até o dia 14-11-2018, foi 

REVOGADA em parte a decisão de fls. 65/66-v para alterar o prazo 

anteriormente concedido e “determinar aos invasores/requeridos ou aos 

atuais ocupantes que desocupem, IMEDIATAMENTE, os imóveis 

construídos em área pública ocupada indevidamente localizada na faixa da 

Área de Preservação Permanente do Rio Cuiabá, na Avenida Beira Rio, 

entre a Rua de acesso ao Cais do Porto e a Ponte Velha, nesta Capital, 

com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, 

impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam 
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quaisquer atividades danosas no local”.

Às fls. 98/100 o requerido JOSÉ AILTON DA SILVA, pediu a suspensão da 

liminar, uma vez que adquiriu o imóvel objeto da lide do Sr. Carlos Américo 

Almeida, falecido em 2016, informando, ainda, que tramita perante essa 

Especializada outra Ação Civil Pública sob o número 

465-62.2009.811.0082 (Código n. 9249) proposta pelo Município de Cuiabá 

em face do Sr. Carlos Américo Almeida, cujo objeto é exatamente a 

desocupação da mesma área tratada na presente ACP, razão pela qual 

pede a suspensão do cumprimento da liminar.

Considerando que o Município de Cuiabá já havia protocolizado outra Ação 

Civil Pública (Código n. 9249), em desfavor do anterior proprietário da área 

(Sr. Carlos Américo Almeida), contendo a mesma causa de pedir 

(ocupação irregular de área de preservação permanente) e com o mesmo 

pedido, fato que ensejaria o reconhecimento do instituto da litispendência, 

esse Juízo determinou a suspensão da decisão de fls. 77/77-v apenas 

quanto ao requerido JOSÉ AILTON DA SILVA.

Às fls. 138/139 o requerido MARCO ANTONIO DIONÍSIO, pediu a 

suspensão da liminar, informando que protocolizou recurso de agravo de 

instrumento, requerendo a reconsideração da decisão de fls. 77/77-v para 

que lhe seja concedido prazo razoável e não inferior a 30 (trinta) dias 

úteis para retirada dos equipamentos/utensílios e desocupação do imóvel. 

Tal pedido foi indeferido à fl. 179.

Às fls. 180/182 o requerido MARCO ANTONIO DIONÍSIO requer novamente 

a suspensão da decisão de fls. 77/77-v, alegando que tramitam perante 

essa Especializada outras 02 (duas) Ações Civis Públicas sob o número 

280-73.1999.811.0082 (Código n. 748) e 1253-95.2017.811.0082 (Código 

n. 33955) cujos objetos são exatamente a desocupação da mesma área 

tratada na presente ACP.

Alega, por fim, que este Juízo já reconheceu a existência de outra ACP 

cujo objeto é o mesmo da presente ação como causa de suspensão da 

liminar.

É o relatório. Decido.

Pois bem.

Verifica-se que o requerido MARCO ANTONIO DIONÍSIO juntou novas 

informações (fls. 180/201), dando conta da existência de outras Ações 

Civis Públicas.

Imperioso ressaltar que a decisão fls. 77/77-v somente foi suspensa para 

o requerido JOSÉ AILTON DA SILVA por ter sido constatado que o 

Município de Cuiabá já havia protocolizado outra Ação Civil Pública (Código 

n. 9249), contendo a mesma causa de pedir (ocupação irregular de área 

de preservação permanente) e com o mesmo pedido, fato que ensejaria o 

reconhecimento do instituto da litispendência, sendo que a outra Ação Civil 

Pública (Código n. 9249) está tendo prosseguimento normal nesta 

Especializada.

Dispõe os §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 337, do CPC que:

 “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. [sem 

destaque no original]

Contudo, em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que a Ação Civil 

Pública n. 280-73.1999.811.0082 (Código n. 748) informada pelo requerido 

MARCO ANTONIO DIONÍSIO foi julgada extinta em 06-10-2008, com trânsito 

em julgado em 24-11-2008, sendo arquivada em 04-12-2008, razão pela 

qual não há que se falar em litispendência.

Já a Ação Civil Pública n. 1253-95.2017.811.0082 (Código n. 33955), por 

mais que esteja em curso, foi proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso e foi proposta também em face do Município de Cuiabá, bem 

como possui pedido mais amplo que a presente ação “a condenação dos 

requeridos na obrigação de fazer, consistente na desocupação da área 

de preservação permanente, demolição das construções e retirada dos 

entulhos existentes no local; executar medidas visando a adequação do 

imóvel as normas municipais, no que concerne a arborização, calçada 

padrão e acessibilidade; na obrigação de não fazer, consistente na 

proibição de ocupar área de preservação permanente e de causar 

qualquer degradação; lançar efluentes de esgoto sem tratamento ou fora 

dos padrões da Resolução CONAMA 430/2011; condenação do Município 

de Cuiabá na obrigação de fazer consistente na identificação de todas as 

irregularidades existentes nos imóveis situados na área delimitada nesta 

ação; na execução de medidas que visem impedir a ocorrência de novas 

invasões na área de preservação permanente; condenação dos 

requeridos e do Município de Cuiabá na obrigação de elaboração, 

aprovação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 

PRAD e obrigação de indenizar em favor da sociedade”.

 Ademais, em consulta ao em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o 

Relator do Agravo de Instrumento n. 1013817-10.2018.8.11.0000, 

Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, não conferiu o efeito 

suspensivo almejado pelo agravante.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido (fls. 180/201) e mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49502 Nr: 3322-66.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13.619-B, VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - OAB:23.591-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: WINSTON KMEIPP DE OLIVEIRA

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – SEMA-MT

Vistos.

Cuida-se de Ação de Conhecimento proposta por WINSTON KMEIPP DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em face da SECRETARIA 

DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SEMA-MT, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência 

consistente em determinação para que o requerido emita autorização 

provisória de funcionamento da sua propriedade rural, denominada Lote 

77-B, QUADRA 01, localizada no Município de Feliz Natal.

Todavia, verifica-se que o polo passivo apontado não possui 

personalidade jurídica para figurar na relação jurídica processual.

 Assim, com fundamento no art. 321 do CPC, assinalo o prazo de 15 

(quinze) dias para que o requerente providencie a regularização do polo 

passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do art. 321, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39772 Nr: 1346-24.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reexaminando a questão decidida, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos (fls. 121/125).

Cumpra-se, imediatamente, a decisão proferida pela d. Relatora do Agravo 

de Instrumento n. 1012963-16.2018.8.11.0000 (fls. 143/144), 

Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, que conferiu o efeito 

suspensivo almejado pelo agravante, sustando, portanto, os efeitos da 

decisão liminar proferida às fls. 121/125.

 Encaminhem-se as informações requisitadas ao egrégio Tribunal de 

Justiça, prestadas por este Magistrado nesta data por meio do Ofício n. 

097/2018/GAB.

Após, intime-se o requerente para se manifestar a respeito da 

contestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 
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126/133, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39644 Nr: 1269-15.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STÊNIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781/MT, SÂMYA SANTAMARIA - OAB:OAB/ 15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, denegando a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I do CPC.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.Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 3335-65.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.Cuiabá, 26 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49524 Nr: 3332-13.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.Cuiabá, 26 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49525 Nr: 3333-95.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.Cuiabá, 26 de novembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27318 Nr: 1576-71.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Ramos Barbosa - 

OAB:13913

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente às fls. 141/143, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil..

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 1244463 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Determino o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema Bacen-Jud na conta do executado (fls. 131/131-v).

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28332 Nr: 532-80.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Borges Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira Santos - 

OAB:6745, Renata de Souza Leão - OAB:13.511

 Vistos.

Considerando que a parte executada quitou o débito exequendo (fls. 

119/120), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento da penhora realizada às fls. 17/19, 
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expedindo-se alvará eletrônico em favor da executada.

Por fim, comunique-se o d. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1008206-76.2018.8.11.0000, distribuído à Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo do TJMT, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

enviando-lhe cópia da presente sentença.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42149 Nr: 2801-24.2018.811.0082

 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): OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CORRÊA DA 

COSTA/ PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 131.436, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:OAB/MT 14.099

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO qualificado nos autos, em desfavor da OI 

S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, decorrente do Inquérito Civil 

0011591-006/2011, objetivando a condenação da requerida nas 

obrigações consistentes em “promover a desobstrução e desocupação do 

passeio público da Rua Capitão Costa, Rua Afonso Pena, Rua Rui 

Barbosa, Rua Castro Alves, Travessa Municipal, Av. Filinto Muller e Rua 

10, no município de Várzea Grande, por meio da remoção das caixas 

telefônicas e bases instaladas irregularmente pela requerida; a 

regularização do armário e da base existentes na Av. Couto Magalhães, 

de modo a ocupar no máximo 1 metro no sentido transversal à calçada. 

Caso a requerida não promova a adequação necessária, deverá retirar a 

caixa e base existentes no logradouro mencionado; não promover 

qualquer outra instalação no passeio público dos logradouros do Município 

sem que seja respeitada a largura mínima da faixa livre destinada aos 

pedestres, da faixa de serviço e sem a prévia autorização do Município.”

 2. Assim, CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal, em conformidade com os artigos 238 e 335, ambos do CPC, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344, do CPC.

3. Intime-se o Município de Várzea Grande (MT) para, querendo, ingressar 

em um dos polos da presente ação.

4. Determino a expedição de edital de citação visando garantir a ampla 

publicidade da existência desta ACP, nos termos do art. 94, da Lei n. 

8.078/1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências).

 5. Após, voltem-me os autos conclusos.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 122-89.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(RÉ,S): Wilson Rodrigues de Almeida, Rg: 18965016 SSP MT Filiação: 

Gonçalo Wilson de Almeida e Maria Solange Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 21/01/1989, brasileiro, natural de Cuiabá-MT.

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 17 de DEZEMBRO de 2018, às 13h30m, a fim de 

ser submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, 

na conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc. Ante a certidão de fls. 346, 

redesigno o julgamento para o dia 17 de dezembro de 2018, às 13h30m. 

Às providências. Intimem-se.Cumpra-se..."

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia; b) A 

testemunha que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, 

poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas 

despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), sem prejuízo das 

sanções penais, por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos 

peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da 

audiência; d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas e demais cominações legais (art. 453 e §§ do CPC).

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, , digitei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 544186 Nr: 35496-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSÉ 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, UELITON 

LOPES RODRIGUES, CLAUDIONOR GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:MT 

2.301A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172, FABRÍCIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/O, HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304

 Autos código nº 544186

Vistos, etc.

Ao analisar os presentes autos constatei que o Desembargador Orlando 

de Almeida Perri, que é meu irmão, fez parte do julgamento do Recurso em 

Sentido Estrito interposto pela defesa do corréu CLAUDIONOR GARCIA DE 

CARVALHO, na qualidade de Primeiro Vogal (sic. acórdão de fls. 

1642/1664) e ainda fez parte do julgamento do HC nº 94227/2016, 

impetrado em favor do acusado/paciente José Francisco (fls. 686/689 e 

748/752) e do HC n. 77613/2016, impetrado pelo acusado/paciente Ueliton 

(fls. 705/716).

O artigo 252 do Código de Processo Penal estabelece que “o juiz não 

poderá exercer jurisdição no processo em que: I – tiver funcionando seu 

cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 

terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério 

Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;”.

Logo, considerando que o impedimento do Magistrado é de caráter 

objetivo, fico impossibilitada de atuar no presente feito, sob pena de 

nulidade insanável, não sujeita a convalidação dos atos eventualmente 

praticados.

Inclusive, o artigo 112 do Código de Processo Penal determina que o juiz 

se abstenha de servir no processo quando houver incompatibilidade ou 

impedimento legal:

“Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou 

funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir 

no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que 

declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou 

impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo 

estabelecido para a exceção de suspeição. “

Assim, visando, sobretudo, preservar a lisura do Poder Judiciário, nos 

termos dos dispositivos legais acima citados DECLARO-ME IMPEDIDA para 

atuar no presente feito.

Em decorrência, determino o encaminhamento dos autos ao meu substituto 

legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366656 Nr: 20906-19.2011.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUCIANO AUGUSTO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

FERNANDES FIDELIS, para devolução dos autos nº 

20906-19.2011.811.0042, Protocolo 366656, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387745 Nr: 1823-75.2015.811.0042

 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): PAULO JONATAM DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924, SERGIO 

BATISTELLA - OAB:9155/MT

 CERTIFICO que faço, nesta data, intimação da defesa do recuperando em 

questão a fim de que tome ciência e se manifeste, no prazo legal, sobre o 

cálculo de pena de fls. 298. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426064 Nr: 1300-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697/MT

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

do réu, por intermédio do seu advogado, via DJE, para dar ciência do 

cálculo de fls. 142: Execução Número: 1300-29.2016.811.0042

Nome Reeducando: Luiz Henrique de Oliveira Silva

Condenações:

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 21/03/2017

Data do Fato: 12/07/2012

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 1a 0m 0d

Data Condenação: 21/03/2017

Data do Fato: 12/07/2012

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:13/07/2012

Data Final:13/08/2012

Interrupções

 Data Inicial:

Data Final:

Data de Prisão Definitiva: 21/03/2017

Regime atual: Aberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Condicional

Data base para progressão: 21/03/2017

Data para progressão de regime: 24/08/2017

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 21/03/2017

Data Livramento Condicional: 19/03/2018

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 2a 4m 11d

Pena Cumprida até data Atual: 0a 7m 19d

Data do Término da Pena: 20/03/2020

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 453633 Nr: 30808-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/0

 Vistos em regime de exceção.

CADASTRE-SE O ADVOGADO DO RECUPERANDO E INTIME-O DESTA 

DECISÃO.

Considerando as faltas noticiados pelo Ministério Pùblico, designo 

audiência de justificação para o dia 24/01/2019, às 14:45h.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514575 Nr: 7108-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de pena: 

Condenacoes: 20a 0m 6d 01/01/2006 07/02/2018 2/3 - Hediondo 2/5 - 

Hediondo Primário - Quantidade total de Dias Multa: 0 - Data de Prisão 

Definitiva: 07/02/2018 - Total da Pena: 20a 0m 6d - Regime Atual: Fechado 

- Data base para progressão de regime 07/02/2018 - Informações para 

progressão de regime

Data para progressão de regime 08/02/2026 - Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - 

Remição - 1 dia - 07/02/2018 + 8a 0m 2d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção - (07/02/2018 - 

07/02/2018) - 0a 0m 0d - (0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 07/02/2018 - Informações sobre 

livramento condicional - Data Livramento Condicional 10/06/2031 - Fórmula 

do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção - 

Detração - Remição - 1 dia

07/02/2018 + 13a 4m 4d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1 - Pena Restante a 

partir da data Atual 19a 10m 29d

 Informações sobre término da Pena - Fórmula do Requisito Temporal: Data 

Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia - 07/02/2018 + 20a 0m 6d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1 - Pena Cumprida 

até data Atual 0a 1m 5d

Data do Término da Pena: 12/02/2038

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167217 Nr: 14521-89.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Intimação da defesa acerca do cálculo de pena: Condenações: Pena: 16a 

0m 0d - Data Condenação: 11/08/2009 - Data do Fato: 28/08/2005 - Fração 

para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo - Fração para Progressão 

Regime: 1/6 - Comum

Pena: 13a 0m 0d - Data Condenação: 11/08/2009 - Data do Fato: 

23/06/2004 - Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum - Pena: 8a 0m 0d - Data 

Condenação: 14/12/2016 - Data do Fato: 14/12/2016

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente - Fração 

para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Interrupções - Data Inicial:11/03/2014 - Data Final:11/03/2014 - Data 

Inicial:18/06/2014 - Data Final:18/06/2014

Remições: Quantidade de Dias: 154 - Quantidade de Dias: 51 - Data de 

Prisão Definitiva: 11/08/2009 - Regime atual: Fechado
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Informações para progressão de regime - Próximo regime: Semiaberto - 

Data base para progressão: 14/12/2016 - Data para progressão de 

regime: 01/05/2021 - Informações sobre livramento condicional - Data base 

para Livramento: 11/08/2009 - Data Livramento Condicional: 19/05/2032 - 

Informações sobre término da Pena - Pena Restante a partir da data atual: 

27a 8m 22d - Pena Cumprida até data Atual: 8a 8m 14d - Data do Término 

da Pena: 17/01/2046

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391408 Nr: 14600-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR DE SOUZA FRABIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIR DE SOUZA FRABIO, Rg: 

627526, Filiação: Jorge de Souza Frabio e Dirce de Oliveira Frabio, data de 

nascimento: 06/11/1971, brasileiro(a), natural de Auriflama-SP, solteiro(a), 

cabelereiro. 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$ 506,59 (Quinhentos e seis reais e cinquenta e 

nove centavos), no prazo de 10 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de INTIME-SE O PENITENTE PARA REALIZAR O 

PAGAMENTO DA MULTA NO VALOR DE R$362,41 ,MAIS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS..

 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, Stella Danelichen , 

digitei.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2017

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 453436 Nr: 30604-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELLAYNNE HELENA DA SILVA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENU 

CABRAL - OAB:5344

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, para, querendo, se manifestar acerca do 

cálculo de pena elaborado nos autos,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 312847 Nr: 11307-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Intimação da defesa para no prazo legal manifestar-se acerca da cota 

ministerial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 517482 Nr: 9743-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, 

PAULO CEZAR DOS SANTOS, SERGIO NUNES DA SILVA, JOÃO LUIS 

BARANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da decisão26/11/2018:

"...Por essa razão, atos dessa jaez retiram a competência deste Juízo da 

Execução Penal para sua análise e decisão, posto que, enquanto unidade 

penitenciária vinculada ao Governo do Estado de Mato Grosso, o órgão 

jurisdicional competente para enfrentar o direito enfocado é o da Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Desse modo, este Juízo de Execução 

Penal não pode adentrar nas demais circunstâncias levantadas, inclusive, 

pelo órgão do Parquet, o que deve ser feito pelo Juízo competente. Diante 

disso, tratando-se de ato cuja responsabilidade encontra-se no espectro 

das atribuições de servidores do Poder Executivo, CHAMO O FEITO À 

ORDEM, revogando a decisão de fls. 22 e, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor de uma das Varas Especializada em Fazenda Pública desta 

Comarca. P.R.I.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 531514 Nr: 23300-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENAL JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2802/MT

 Vistos, etc.

O cálculo de pena de fls. 149 revela que o recuperando Adenal José de 

Oliveira atingirá o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, tão 

somente no dia 24/11/2019, deixo de acolher o pedido de progressão 

regimental, em face do inadimplemento dos requisitos legais.

 Lado outro, oficie-se à SEJUDH, solicitando informações acerca da 

possibilidade de permanência do penitente em Unidade Penitenciária desta 

Comarca.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 517482 Nr: 9743-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, 

PAULO CEZAR DOS SANTOS, SERGIO NUNES DA SILVA, JOÃO LUIS 

BARANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FÁBIO APARECIDO 

MARQUES DO NASCIMENTO, PAULO CEZAR DOS SANTOS, SERGIO 

NUNES DA SILVA e JOÃO LUIS BARANOSKI, com pedido de liminar, 

contra atos reputados ilegais e abusivos do diretor da Penitenciária Central 

do Estado, REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA, com o objetivo de afastá-lo 

imediatamente de suas funções até a apuração dos fatos ocorridos em 

20/03/2018, que culminaram com a morte de Jesuíno Candido da Cruz 

Junior.

Narram os impetrantes que o diretor da Penitenciária Central do Estado, 

Revétrio Francisco da Costa, estaria praticando atos ilegais e abusivos 

contra todos os presos da referida unidade prisional, consistentes em 

ameaças e agressões físicas, psíquicas e morais, e que teria “autorizado 

os agentes a adentrar dentro das celas, retirar os presos e todos os 

ventiladores e lençóis, jogando todos no corredor e quando espalharam 

tudo no corredor, ordenou que todos voltassem para a cela e nesta volta à 

cela, a equipe de agentes carcerários começaram a atirar contra todos os 

reeducandos e um dos tiros veio a acertar a cabeça e tirar a vida da 

pessoa humana Sr. Jesuíno Candido da Cruz Junior”.

 Em decisão de 05 de abril de 2018, o pedido de liminar foi indeferido, 

diante da ausência de prova pré-constituída capazes de atestar a 

presença do fumus boni iuris e da relevância do pedido almejado, sendo 

determinada a notificação da autoridade coatora para prestar as 

informações devidas.

Dada vista ao Ministério Público, o mesmo manifestou pela extinção do 

processo sem resolução de mérito, ante a incompetência absoluta deste 

juízo de Execuções Penais para conhecer a causa; pela intimação dos 

impetrantes para que, no prazo de 15 dias, juntem aos autos procuração 
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outorgadas ao advogado responsável para o acompanhamento do feito; 

pela denegação da ordem, em face da não comprovação do Direito Líquido 

e Certo dos impetrantes (fls. 36/45).

É o relatório. Decido.

 A Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) preceitua em seu artigo 1º que 

“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença 

ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado”.

Para tanto, o art. 66 da LEP estabelece a competência do Juízo da 

Execução Penal para escorreita adequação do comando condenatório às 

exigências do processo executivo, consoante se verifica a seguir:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer 

o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua 

execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de 

liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena 

por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, 

desta Lei.

i) (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando 

providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o 

caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver 

funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos 

dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Incluído pela Lei nº 

10.713, de 2003)

É facilmente perceptível que a pretensão buscada no presente mandamus, 

qual seja, o afastamento do Diretor de uma unidade penitenciária, no caso, 

o da Penitenciária Central do Estado, a fim de permitir eventual 

investigação de fatos acontecidos naquele estabelecimento prisional, não 

pode ser determinado neste Juízo da Execução, por lhe faltar 

competência.

Ora, só pelo fato de a matéria aventada pelos impetrantes deixar de 

constar no rol do art. 66 da Lei de Execuções Penais e não se tratando de 

incidente em execução, falece a competência deste Juízo para análise do 

mérito.

Todavia, cumpre observar, ainda, que a autoridade apontada como 

coatora agiu da forma apontada na qualidade de Diretor da Penitenciária 

Central do Estado, sendo que tais atos configuram atos administrativos.

Nessa condição, como corretamente apontou a ilustre representante do 

Ministério Público, “(...) o cargo de Diretor do presídio está vinculado à 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a qual notoriamente é órgão do 

Poder Executivo Estadual” (fls. 37).

Por essa razão, atos dessa jaez retiram a competência deste Juízo da 

Execução Penal para sua análise e decisão, posto que, enquanto unidade 

penitenciária vinculada ao Governo do Estado de Mato Grosso, o órgão 

jurisdicional competente para enfrentar o direito enfocado é o da Vara 

Especializada da Fazenda Pública

Desse modo, este Juízo de Execução Penal não pode adentrar nas demais 

circunstâncias levantadas, inclusive, pelo órgão do Parquet, o que deve 

ser feito pelo Juízo competente.

Diante disso, tratando-se de ato cuja responsabilidade encontra-se no 

espectro das atribuições de servidores do Poder Executivo, CHAMO O 

FEITO À ORDEM, revogando a decisão de fls. 22 e, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializada em Fazenda 

Pública desta Comarca.

P.R.I.Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 164714 Nr: 12028-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos, etc.

Não havendo impugnações, homologo o cálculo de fl. 320, para os efeitos 

legais.

Encaminhe-se cópia do mesmo ao recuperando e à unidade prisional onde 

estiver segregado, nos termos do § 2º do art. 1.787 da CNGCGJ/MT.

Por fim, tendo em vista que o requisito objetivo será preenchido apenas em 

2022, aguarde-se em cartório o seu cumprimento, devendo realizar-se 

novo cálculo no próximo ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, com 

posterior conclusão, sem prejuízo de conclusão para análise de eventuais 

pedidos urgentes.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 509936 Nr: 2664-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA 

COMARCA DE SÃO LUIZ-MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/0

 Vistos, etc.

Havendo precatória expedida para o recambiamento do penitente, 

certifique-se sua transferência e, após, arquive-se o presente com as 

baixas de estilo.

Superado o prazo de 30 dias sem o recambiamento, tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 122350 Nr: 9088-75.2008.811.0042

 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): ANDRÉ LUIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID SEABRA JUNIOR - 

OAB:23097/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 315468 Nr: 14515-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:

 Vistos, etc.

Elabore-se cálculo de pena atualizado e, após, dê-se vista à defesa e ao 

Ministério Público, nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), 

com posterior conclusão.

Consigno que no cálculo devem ser computados todos os dias já 
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reconhecidos como remidos.

Por fim, tendo em vista que o requisito objetivo será preenchido apenas em 

2022, aguarde-se em cartório o seu cumprimento, devendo realizar-se 

novo cálculo no próximo ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, com 

posterior conclusão, sem prejuízo de conclusão para análise de eventuais 

pedidos urgentes.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 98474 Nr: 4452-03.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU MORAES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Tendo sido efetuada a prisão do penitente por outros autos, suspendo a 

presente execução até que se resolva a situação da prisão naqueles 

autos.

Não obstante a isso, oficie-se àquele juízo para que informe qualquer 

mudança na situação prisional do apenado.

Por oportuno, consigno que o penitente não foi submetido ao exame de 

corpo de delito devido ao adiantado, devendo a unidade prisional o 

receber independente de tal exame.

Recomendo o encaminhamento do penitente a PCE, devendo o mesmo ser 

encaminhado a ala evangélica, salvo se por outro motivo não deva 

permanecer em tal ala ou unidade prisional.

Comunique-se ao Juízo da Comarca de Comodoro acerca do cumprimento 

do mandado de prisão e solicite-se, no prazo legal, a transferência do 

preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389578 Nr: 12069-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLER HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, Nabila Ludwing Gunsch - OAB:18980

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal na qual Isler Henrique Bezerra da Silva 

cumpre a pena de 05 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão.

2. O penitente foi reinserido no regime semiaberto no dia 30.06.2017.

3. No dia 11.04.2018 foi realizada audiência de justificação na qual 

manteve-se o penitente no regime semiaberto, em vista as violações 

apresentadas na tornozeleira, bem como determinou-se a elaboração de 

novo cálculo de pena e que fosse oficiado à central de monitoramento a 

fim de esclarecer a localidade em que o executado permanecia nos 

períodos em que violou sua área de inclusão.

4. A defesa requer a progressão de regime, ao que Ministério Público 

pugna pelo cumprimento das determinações exaradas em audiência de 

justificação.

5. É o relato. Decido.

DO CÁLCULO DE PENA

6. Observo que até a presente data não foi cumprida da ordem de fl. 245, 

motivo pelo qual determino seja, urgentemente, elaborado novo cálculo de 

pena, dando-se posterior vista às partes para manifestação (defesa e 

Ministério Público – nesta ordem, art. 5ª, § 1°, Resolução 113/2010 do 

CNJ).

7. Sem prejuízo, oficie-se ainda à Central de Monitoramento solicitando, no 

prazo de 10 dias, o envio de relatório pormenorizado a respeito de onde o 

penitente permanecia nos períodos em que se registraram as violação 

relativas a área de inclusão (período de 25.07.2017 à 24.10.2017, além de 

outros em que tiverem ocorrido violações).

DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

8. Não obstante o exposto acima, mas tendo em vista o remanescente de 

pena a ser cumprido e a data de inserção no regime semiaberto 

(contabilizando o período adicional de 60 dias determinados na audiência 

de justificação), desde já, DESIGNO audiência admonitória para 

03.12.2018, às 14h00min.

9. Intime-se o recuperando. A defesa, via Dje.

10. Ciência ao Ministério Público.

11. Por oportuno, consigno que o cálculo de pena, o relatório da central de 

monitoramento e a manifestação das partes devem estar juntados aos 

autos antes da data da audiência.

12. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 438006 Nr: 14411-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA COSTA PERBELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:

 Vistos em regime de exceção.

 Intime-se a defesa do reeducando para providenciar, em até 15 dias, a 

documentação mencionada pelo MPE.

 Após, intime-se o reeducando para pagamento, em até cinco dias, da 

pena de multa, cujo valor deverá ser atualizado.

 Após, retornem os autos para manifestação ministerial.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389840 Nr: 1060-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT FERNANDO SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23227/O

 CERTIFICO que faço, nesta data, intimação à defesa para fins de ciência e 

manifestação, no prazo legal, em relação ao cálculo de penas de fls. 226. 

Nada mais.

________________________________

Pablo Ricardo Santana Daher

Analista Judiciário

Mat. 20352

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339211 Nr: 20642-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROSA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de pena: 

Condenações: Pena: 50a 4m 0d - Data Condenação: 01/02/2011

Data do Fato: 16/10/2010 - Fração para Livramento Condicional: 1/3 - 

Comum Primário - Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 3a 0m 0d - Data Condenação: 01/02/2011 - Data do Fato: 17/11/2009 

- Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário - Fração para 

Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações: Data Inicial:18/11/2009 - Data Final:22/11/2009

Interrupções - Data Inicial:08/06/2016 - Data Final:08/06/2016

Remições: Quantidade de Dias: 26 - Quantidade de Dias: 118

Data de Prisão Definitiva: 01/02/2011 - Regime atual: Fechado - 

Informações para progressão de regime - Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 08/06/2016 - Data para progressão de 

regime: 07/01/2024 - Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 01/02/2011 - Data Livramento Condicional: 

14/06/2028 - Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 45a 3m 5d - Pena Cumprida até data 

Atual: 7a 8m 1d - Data do Término da Pena: 02/01/2064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 7745-44.2008.811.0042

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 
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Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDO SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

do réu, por intermédio do seu advogado, via DJE, para tomar ciência do 

cálculo de fls. 1090: Execução Número: 7745-44.2008.811.0042

Nome Reeducando: Edilson Pereira de Souza

Condenações:

Pena: 8a 0m 0d

Data Condenação: 23/05/2003

Data do Fato: 20/04/2003

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 8a 0m 0d

Data Condenação: 23/05/2003

Data do Fato: 09/02/2003

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 5m 10d

Data Condenação: 20/10/2010

Data do Fato: 20/10/2010

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 7a 10m 22d

Data Condenação: 14/07/2011

Data do Fato: 14/07/2011

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 7m 0d

Data Condenação: 11/03/2000

Data do Fato: 11/03/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 22/12/2000

Data do Fato: 22/12/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 3a 6m 20d

Data Condenação: 27/04/2011

Data do Fato: 09/01/2000

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 4m 0d

Data Condenação: 09/11/2014

Data do Fato: 08/11/2014

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:10/01/2000

Data Final:10/02/2000

Interrupções

 Data Inicial:27/07/2010

Data Final:20/10/2010

Data Inicial:19/04/2011

Data Final:14/07/2011

Data Inicial:20/10/2014

Data Final:09/11/2014

Data Inicial:07/11/2000

Data Final:07/11/2000

Data Inicial:10/11/2000

Data Final:22/12/2000

Data Inicial:05/12/2002

Data Final:05/12/2002

Data Inicial:05/12/2002

Data Final:23/10/2006

Data Inicial:

Data Final:

Remições:

 Quantidade de Dias: 207

Quantidade de Dias: 42

Quantidade de Dias: 59

Quantidade de Dias: 14

Quantidade de Dias: 107

Quantidade de Dias: 19

Data de Prisão Definitiva: 11/03/2000

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 09/11/2014

Data para progressão de regime: 01/03/2019

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 23/05/2003

Data Livramento Condicional: 02/12/2029

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 28a 6m 5d

Pena Cumprida até data Atual: 14a 0m 24d

Data do Término da Pena: 17/04/2047

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432706 Nr: 8649-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

do réu, por intermédio do seu advogado, via DJE, para que junte aos autos 

os seguintes comprovantes: da viagem, de residência e de atividade lícita), 

nos termos da decisão de fls. 223.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 2789-53.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DOMINGOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Prazo:15 (QUINZE)

Intimando:Gonçalo Domingos de Figueiredo, Rg: 0811508-7 Filiação: 

Antônio Gonçalo Domingos de Figueiredo e Laurita de Souza Rosa, data 

de nascimento: 12/03/1971, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, 

solteiro(a), pintor de paredes, Endereço: Rua 12 de Março, S/nº, Bairro: 

Canjica, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAR A RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA. VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO EM 05 DE OUTUBRO 

DE 2018 NO VALOR DE R$ 654,31 (SEISCENTOS E CINQUENTA E 

QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) CORRESPONDENTE A GUIA I. 

E R$ 329,44 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E 

QUATRO CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO CALCULO DA GUIA II.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:FLS. 129. " ... Com o retorno dos autos, com o valor 

apurado no cálculo das custas judiciais e da multa, INTIME-SE o 

reeducando para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.

Nome do Servidor (digitador):GÉLISSON NUNES DE SOUZA, MATRICULA - 

36909

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 390204 Nr: 18885-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FRANCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 
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OAB:4455

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 390204

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de processo de Executivo de Pena do recuperando WELLINGTON 

FRANCO DE CARVALHO, condenado à pena unificada de 10 anos, 10 

meses e 10 dias de reclusão, estando cumprindo a reprimenda em regime 

fechado.

Às fls. 282, foi juntado aos autos o Cálculo de Pena do recuperando.

Consta do cálculo a possibilidade de progressão de regime de pena em 

03.11.2018 (requisito objetivo).

DÊ-SE vista, pois, às partes para, querendo, se manifestar quanto ao 

cálculo de fls. 282, sendo primeiro à Defesa (via DJE) e depois à 

acusação (Resolução n. 113/2010 do CNJ), bem como acerca dos 

possíveis benefícios do recuperando.

Sem prejuízo da determinação supra, REQUISITE-SE o Atestado de 

Comportamento Carcerário do recuperando e SUBMETA-O a Avaliação 

Psicossocial.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 22 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.: 437518 Nr: 13943-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LOURENÇO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015/0

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 437518

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de processo de Executivo de Pena do recuperando SAMUEL 

LOURENÇO RODRIGUES, condenado à pena de 02 anos de detenção.

Às fls. 105, foi juntado aos autos o Cálculo de Pena Restritiva de Direito – 

Prestação de Serviço à Comunidade.

DÊ-SE vista às partes para, querendo, se manifestar quanto ao cálculo de 

fls. 105, sendo primeiro à Defesa (via DJe) e depois ao Ministério Público 

(Resolução n. 113/2010 do CNJ), para requerer o que entender de direito.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 546353 Nr: 37489-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370

 Intimação da defesa para no prazo legal apresentar as contrarrazões no 

agravo interposto pelo agravante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 540780 Nr: 32228-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO QUEIROZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUÍNO DE FARIAS - OAB:, 

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte agravante para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões no agravo interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 435442 Nr: 11668-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BISPO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos em regime de exceção.(...)À luz do exposto, INDEFIRO o 

requerimento da defesa postulado às fls. 123/129.Quanto ao pedido de 

concessão de indulto, sem razão a defesa, uma vez que o presente 

executivo de pena reúne três condenações, conforme guias acostadas às 

fls. 05, 49 e 87, cujas penas impostas totalizam 13 anos, 06 meses e 20 

dias de reclusão, bem como 02 meses de detenção.Para fazer jus ao 

benefício pretendido, nos termos do art. 1º, inciso III, do Decreto nº 

9.246/2017, o penitente deveria cumprir metade da pena imposta até o dia 

25.12.2017, o que não ocorreu, tendo em vista que iniciou o cumprimento 

da reprimenda em 20.06.2016, consoante audiência admonitória de fls. 

45/47.Pelo mesmo motivo, não há falar em concessão de comutação, vez 

que, de acordo com o art. 7ª, inciso I, “a”, do referido Decreto, deveria o 

recuperando ter cumprido, até o dia 25.12.2017, ¼ (um quarto) da pena, o 

que não se verificou.Em face do exposto, indefiro o requesto de fls. 

136/139.Em arremate, com o aporte da guia de execução de fl. 87, 

proceda-se com a unificação e elaboração de cálculo atualizado das 

penas.Após, dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa.Ainda, proceda-se com a inclusão do 

mandado de prisão expedido à fl. 84 no BNMP, acaso 

pendente.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 390204 Nr: 18885-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FRANCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Atendendo ao parecer ministerial de fls. 275/278, determino a expedição 

de ofício à Direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá, solicitando a 

remessa das folhas de frequência referente ao estudo do recuperando.

Elabore-se cálculo atualizado de pena, com a máxima urgência.

Após a confecção do cálculo dê-se vista às partes, com posterior 

conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 428998 Nr: 4464-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO LEITE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBA - OAB:19634/0

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando Eurico Leite Soares 

cumpriu integralmente a sanção imposta na sentença condenatória, motivo 

pelo qual, em consonância com o parecer do Ministério Público, com 

fundamento no art. 107 da CP c/c art. 66, inciso II, e art. 109, ambos da 

LEP, declaro extinta a sua pena, pelo cumprimento integral.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 384259 Nr: 26255-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVID JUNIOR COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT
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 Vistos, etc;

Determino a concessão de vista dos autos à Defesa para manifestação 

sobre o cálculo de liquidação de pena acostado às fls. 133, com posterior 

conclusão.

Outrossim, sem prejuízo, submeta o penitente aos exames legais.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 426242 Nr: 1497-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELEANDRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17664, EZEQUIEL NUNES DE SOUZA - OAB/MT 17.633 - OAB:

 EXECUTIVO DE PENA - CÓDIGO Nº 426242

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de Executivo de Pena do recuperando GELEANDRO DE MOURA, 

condenado a pena de 08 (oito) meses, em regime aberto.

O fato delituoso ocorreu em 09.08.2012.

A denúncia foi recebida em 07.10.2013.

Em 04.08.2015, foi proferida sentença onde sentenciado foi condenado à 

pena de 08 (oito) meses de detenção.

É cediço que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a 

acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o 

art. 110, § 1º, do Código Penal, in verbis:

“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado 

para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela 

pena aplicada”.(grifo nosso).

Nesse sentido já sumulou o Colendo Supremo Tribunal Federal, in litteris:

“Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena 

concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

 Assim sendo, socorrendo-se do disposto no inciso VI, do artigo 109, do 

Código Penal, a prescrição no caso versando ocorre em 03 (três) anos.

Dito isso, verifica-se que o termo inicial da prescrição executória ocorre a 

partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, 

conforme o preconizado no artigo 112, inciso I, do Código Penal:

“(...) do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a 

acusação(...)”.

Leciona Julio Fabbrini Mirabete, no seu Manual de Direito Penal, v.1, f. 408, 

acerca do aludido instituto:

“Deixou-se expresso com a reforma penal que o termo inicial da 

prescrição da pretensão executória não é o transito em julgado para 

ambas as partes, mas para a acusação. Passada em julgado para a 

acusação a sentença condenatória, o tempo da pena não pode ser 

aumentado, diante da impossibilidade da revisão pro societate. Assim, 

começa a ser contado o prazo da prescrição da pretensão executória 

com relação à pena imposta”

Pois bem, da data do trânsito em julgado da r. sentença para a acusação 

(25.08.2015) até a presente data, transcorreram mais de 03 (três) anos, 

sem o início do cumprimento da pena aplicada, tempo hábil para operar o 

instituto da prescrição executória do Estado, matéria de ordem pública.

Nesse sentido colaciono o entendimento adotado pelo do Supremo Tribunal 

Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. 

ALEGAÇÃO DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM 

CONCEDIDA. 1. O Paciente foi condenado a um ano e quatro meses de 

reclusão, sendo que, em 23.7.2007, a sentença penal condenatória 

transitou em julgado para a acusação; e, em 30.9.2011, o Juízo da 

Execução Penal decretou a extinção da punibilidade. Entre essas datas 

não houve qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da 

prescrição. 2. SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES NOS ARTS. 109 E 110 

DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA SE REGULA PELA 

PENA APLICADA DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO, verificando-se em quatro anos, se 

o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. 

3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no 

sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória começa a 

fluir da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes.4. 

Ordem concedida. (HC 113715/DF, Relatora: Ministra Cármem Lúcia, Órgão 

Julgador: Segunda Turma, Julgamento: 16/04/2013. Publicação: 

28/05/2013).

 Tal entendimento foi adotado, inclusive, pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PLEITO PARA RECONHECER A 

PRESCRIÇÃO EM COMENTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA 

AMBAS AS PARTES – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - 

DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 112, INCISO I, CP – 2. ALEGAÇÃO 

NO SENTIDO DE QUE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA É CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 117, INCISO V, DO CP. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. - 

Considerando-se o entendimento da jurisprudência moderna sobre a 

matéria em tela e o disposto no artigo 112, I, do Código Penal, CONCLUI-SE 

QUE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA 

PENA É O TRANSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, e não para 

ambas as partes. - Conforme disposto no artigo 117, inciso V, do CP, o 

cumprimento do mandado de prisão para iniciar a execução da pena é 

marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, hipótese que se 

amolda ao caso em comento. (AgExPe 118040/2013, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/11/2013, Publicado no DJE 25/11/2013)

 Pelo exposto, em consonância ao parecer Ministerial de fls. 45, 

RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, 

com base na pena concretamente aplicada, para o crime apurado neste 

processo e por consequência JULGO EXTINTA A PENA do recuperando 

GELEANDRO DE MOURA, em relação a Guia de execução de fls. 05, com 

fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º e 112, inciso I, 

todos do Código Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes 

autos.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, 

após arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Outrossim, dispenso a intimação pessoal do recuperando, com base no 

art. 1.387 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Havendo mandado de prisão em aberto nos autos, recolha-o.

Transitado em Julgado, REMETAM-SE os presentes autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 07 novembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ/MT

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536594 Nr: 28208-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COIMBRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ROGERIO TEOPILO DA CRUZ. OAB/MT: 21.521/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

18/12/2018, ÀS 15:10 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. DESIGNO a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/12/2018 às 15h10min., oportunidade 
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que serão ouvidas a vítima Amanda Brito Goulart e as testemunhas 

Rodrigo Celso de Campos, Wagner Dourado Miranda, David Souza Silva e 

Patrícia Marta Brito. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Ribeirão do Pinhal-PR, com a finalidade de proceder à oitiva da vítima 

Douglas Sanches Carneiro. Por fim, consigno que no cumprimento do 

mandado de condução coercitiva da vítima Amanda Brito Goulart, seja ela 

inquerida sobre o atual endereço de Douglas Sanches, conforme 

requerido pelo Ministério Público. Intime-se. Requisite-se Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373315 Nr: 14382-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DRA. ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ. OAB/MT: 23.268

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, . Em tempo, determino que seja realizado 

exame de confronto papiloscópico, com a finalidade de averiguar o 

alegado pelo acusado. Requisite-se o prontuário civil do acusado. 

Intime-se a defesa do acusado para apresente resposta à acusação. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502275 Nr: 41279-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO DE ARRUDA, FERNANDO 

DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SALES GARCIA - 

OAB:8557, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20883/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. IVAN SALES GARCIA. OAB/MT: 8557

DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO. OAB/MT: 15.375

DR. WELITON DE ALMEIDA SANTOS. OAB/MT: 20.883

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

22/02/2019, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Por outro lado, antecipo para o dia 

22/02/2019 às 13h45min., a audiência designada às folhas 257. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454645 Nr: 31894-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PEIXOTO DE MORAES, PAULO 

ALMEIDA REZENDE, ENDERSON DIAS CORREA, TIAGO ESALTE DO 

ESPIRITO SANTO, THAIS MULLER PONDENCIANO, FILIPI MATEUS LUCAS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:OAB-MT 

18060

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. OSMAR PEREIRA DE SOUZA. OAB/MT: 12.743

DR. RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA. OAB/MT: 18060 DR. ACY 

GOMES DE MOURA. OAB/MT: 20565

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/02/2019 ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc.

"Vistos e etc. DESIGNO a continuação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/02/2019 às 15h30min., oportunidade que serão 

ouvidas as vítimas Rogério Miranda e Walter Saes, bem como interrogados 

os réus. Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se."

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544222 Nr: 35533-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Ivete Alves de Oliveira, data de nascimento: 23/03/1974, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), auxiliar de bar. 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 01 outubro de 2018, às 15h50min, no 

estabelecimento comercial "Coloiado", situado na Avenida Tancredo 

Neves, Bairro Jardim Kennedy. em Cuiabá-MT, o denunciado Marco 

Antônio, subtraiu, para si, 01(um) pedaço de fio elétrico, avaliado 

indiretamente em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Andrei 

Cristiano Prudêncio Oliveira.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 35533-81.2018.811.0042 (Código: 

544222)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: MARCO ANTONIO 

DE OLIVEIRAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA não foi citado pessoalmente, pois é 

morador de rua (fl. 44).Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 45 e 

determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do 

comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a 

citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e abra-se novas 
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vistas ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 22 de novembro 

de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 142927 Nr: 10165-85.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983

 PROCESSO Nº: 10165-85.2009.811.0042 CÓDIGO 142927

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: PAULO CESAR DOS SANTOS

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.09.2020 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.

Determino que o acusado constitua advogado no prazo de 10 (dez) dias. 

Caso decorrido o prazo, o réu permaneça inerte, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar em sua defesa.

Intime-se o acusado e seu (s) advogado (s).

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, 26 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 503945 Nr: 42975-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF FERNANDES NOGUEIRA ABRÃAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BABOSA 

BELFORT MENDEIROS - OAB:23873/O

 PROCESSO Nº: 42975-35.2017.811.0042 Cód. 503945

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ALEF FERNANDES NOGUEIRA DE ABRÃAO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.08.2020 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, 23 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 498093 Nr: 37248-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO GABRIEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN LUIS GOMES 

MENDONÇA - OAB:22597O

 PROCESSO Nº: 37248-95.2017.811.0042 Cód. 498093

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: PABLO GABRIEL GOMES

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.08.2020 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 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, 23 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 471093 Nr: 10992-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL, AGNER 

DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINGTON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO Nº: 10992-18.2017.811.0042 Cód. 471093

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL

AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.08.2020 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 s 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, 23 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 487872 Nr: 27418-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOS, LUIS 

HENRIQUE TIBALDI KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR CARVALHO FRUTOSO 

- OAB:15.375, HÉLIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:13.555/MT

 PROCESSO Nº: 27418-08.2017.811.0042 Cód. 487872

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
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RÉUS: ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOS

LUIS HENRIQUE TIBALDI KLEY

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06.08.2020 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 s 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, 23 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.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Cód. 494939

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado GABRIEL apresentou 

Resposta à Acusação à fl. 153, contudo esta não contém preliminares 

(alegações de vícios ou falhas processuais), nem foram juntados 

documentos novos, razão por que 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 

21.01.2019 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 s 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, 22 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.: 442480 Nr: 19155-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - OAB:

 PROCESSO Nº: 19155-21.2016.811.0042 Cód. 442480

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito designo a audiência de Sursis Processual 

para o dia 25.01.2019 às 14h30min.

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.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 442480 Nr: 19155-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - OAB:

 Vistos etc.

I – Prejudico a presente solenidade pelo motivo da ausência do acusado.

II – Concedo vista ao MP para se manifestar sobre a ausência do acusado.

III - 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

AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade em razão da ausência dos policiais.

II – Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

III - Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

IV – Determino o cumprimento da decisão que colocou o réu em liberdade, 

mediante expedição de alvará de soltura em seu favor, devendo ser liberto 

se por outro motivo não estiver preso.

V – Nomeio o defensor para patrocinar a defesa de Gabriel.

Vistas ao defensor para apresentar a resposta em favor de Gabriel.

 Após, ao MP.

VI - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 34188-17.2017.811.0042 (CÓDIGO: 494939)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

 GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA

 Vistos.

1. Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão 

cautelar do acusado GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA, qual seja, 

assegurar a aplicação da lei penal, não mais subsiste, a revogação do 

édito é de rigor (art. 316 do CPP).

2. Assim, RESTABELEÇO o curso do processo, bem como revogo a prisão 

preventiva do réu GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA. Todavia aplico-lhe 

as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

b) 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);

3. RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido anteriormente em seu 

desfavor, caso este não tenha sido cumprido SOMENTE APÓS A 

CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO NO ENDEREÇO CONSTANTE À FL. 

142.

4. Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa do mandado expedido em 

desfavor do acusado GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA no Sistema de 

Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

5. Intime-se a defesa do acusado GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA 

para que apresente resposta à acusação no prazo legal.

6. Com relação ao acusado RAFAEL DE SOUZA CAMPOS aguarde-se a 

data da audiência já designada para o dia 20.03.2018 às 17 horas.

7. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA, o que faço 

com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. No 

mais, tendo em vista a necessidade de prosseguimento do feito em 

relação ao corréu RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, designo audiência de 

instrução para o dia 20 de março de 2018, às 17h00. Antes desta data, 

determino que a Secretaria entre em contato telefônico com o réu e 

indague-o se constituirá novo advogado para patrocinar sua defesa ou se 

pretende lhe seja nomeado Defensor Público, certificando-se nos autos. 

Caso o réu necessite da assistência da Defensoria Pública, nomeio desde 

já o defensor que oficia perante esta Vara para defesa do acusado 

RAFAEL, devendo o mesmo ser intimado da audiência ora designada. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 15 de fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 PROCESSO-CRIME Nº 34188-17.2017.811.0042 (Código : 

494939)Vistos,Compulsando os autos, verifica-se que o réu GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA não foi citado, diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fls. 110/111 e determino que o acusado seja citado por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo para a defesa 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou 

defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Em análise a 

resposta à acusação apresentada em favor do acusado RAFAEL DE 

SOUZA CAMPOS às fls. 107/109, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 PROCESSO N.º 34188-17.2017.811.0042 (CÓDIGO: 494939) Vistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público às fls. 04/05, uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o acusado para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação.Colacione no mandado a advertência de 

que o denunciado, em sua resposta, 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 (art. 396-A, CPP). 

Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, 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 o Oficial de 

Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a 

intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da 

CNGC.Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o 

Oficial de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou 

telefone ou outros dados que permitam a sua imediata localização. 

Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 442480 Nr: 19155-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - OAB:

 Vistos etc.

A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente o réu (art. 397 do CPP).

Contudo este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e 

oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.
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Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 1º de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536215 Nr: 27879-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento à Portaria nº 004/2013/DF, com 

relação aos objetos e armas, por ventura apreendidos nestes autos, foi 

dada a devida destinação. Era o que me cumpria certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 365568 Nr: 5424-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para efetiva destinação do valor 

arrematado de bem apreendido nos autos, ao qual já foi decretado o 

perdimento.

Considerando que não há nos autos informação quanto a identificação 

dos possíveis proprietários do bem, DECRETO o perdimento do valor 

depositado nos autos e DETERMINO que o valor 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.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 494578 Nr: 33855-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN NEVES SANTOS, ELIVAN VIEIRA 

DOS SANTOS, FERNANDA ARAUJO DE SOUZA, CHRISTIAN DE SOUZA 

BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:

 Vistos etc;

Conceda-se vistas dos autos ao Ministério Público quanto a juntada dos 

documentos de fls. 279/282.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 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.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 Vistos.

Sentença condenatória proferida às fls. 218/223.

A defesa do acusado interpôs recurso de apelação à fl. 226.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de fl. 227.

 RECEBO a Apelação interposta pela defesa do acusado.

ACOLHO o pedido formulado pela defesa do réu, quanto a apresentação 

das razões de apelação no Juízo ad quem (fl. 186), nos termos do artigo 

600, § 4º, do CPP.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 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.: 361673 Nr: 736-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, JOSÉ WILSON 

PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIO ROGERIO 

SANTANA - OAB:16220/MT

 Vistos etc;

Considerando a situação do caso em concreto, verifico que, 

excepcionalmente, há a necessidade de nomeação de Advogado Dativo 

para atuar nestes autos em favor de José Wilson, conforme se vê às fls. 

508/510.

Assim, nomeio para patrocinar a defesa do réu JOSÉ WILSON o Dr. 

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL, OAB/MT nº 2638.

Arbitro honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o 

momento processual, balizado nos valores discriminados na Tabela da 

OAB-MT.

 Intime-se o causídico de para apresentar memoriais no prazo legal.

 Após, cumpra-se a decisão de fl. 505, remetendo os autos ao Defensor 

Público, Luís Fernando, para exercer a defesa de JAMILLE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 477289 Nr: 17125-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA 

SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, WILLIAN 

MOREIRA DA COSTA VIEIRA, LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, 

CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA, FABRICIO IVO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17.867, DEISSE JUSSARA ALVES - OAB:17.867, LEANDRO 

MANOEL FRANCO MARQUEZ - OAB:22.947, LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 INQUÉRITO POLICIAL N.º 17125-76.2017.811.0042 (CÓDIGO: 477289)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICIADOS: ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

 LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA

 WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA

 CLINJER JORDÃO DA SILVA

 YURI FRANCISCO DA SILVA

 FABRICIO IVO DA SILVA

 Vistos.
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 Deixo de analisar os pedidos de revogação da prisão preventiva 

formulados pelas defesas dos indiciados WILLIAN MOREIRA DA COSTA 

VIEIRA (fls. 748/759), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA 

SILVA (fls. 760/762) e FABRICIO IVO DA SILVA (fls. 764/765), uma vez 

que todos tiveram suas prisões revogadas, conforme verifica-se às fls. 

741/742.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para as diligências que 

entender necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 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.: 388350 Nr: 19757-22.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORNÉLIO DE PAULA, RODRIGO LEITE 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:

 PROCESSO Nº 19757-22.2010.811.0042 Cód. 388350

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: JOSÉ CORNÉLIO DE PAULA

RODRIGO LEITE MOREIRA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que o representando do Ministério Público 

manifestou à fl. 295, acerca da ausência das testemunhas na audiência 

de instrução designada anteriormente.

 Defiro parcialmente o requerido pelo Ministério Público à fl. 295, pois com 

relação ao pedido de condução coercitiva da testemunha Valdevina 

Gonçalves Pereira de Souza deixo de acolher, uma vez que comungo do 

entendimento de que se a condução coercitiva de réus em processos é 

inconstitucional e não pode ser realizada, muito menos o é para vítimas e 

testemunhas.

Se há constrangimento para quem responde a processo por ter, em tese, 

praticado crime, muitas vezes bárbaros e violentos, resta evidente que 

para as vítimas e testemunhas há muito mais, porque já estão 

constrangidas psicologicamente pela própria forma de participação na 

dinâmica delitiva. A condução coercitiva neste País não é diferente para 

criminosos e vítimas, sempre sendo estas retiradas de seus lares ou 

afazeres na frente de vizinhos, sem distinção da situação pretérita 

vivenciada.

Com efeito, INDEFIRO o pedido de condução coercitiva, devendo a 

intimação recair sobre a sistemática tradicional.

Aguarde-se a audiência designada à fl. 293.

Às providências.

Cuiabá - MT, 23 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.: 388354 Nr: 20932-17.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A

 PROCESSO Nº: 20931-17.2011.811.0042 Cód. 388354

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MAURICIO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.02.2019 às 14h30min.

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, 23 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.: 364372 Nr: 4018-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MAX GARCIA, NAYARA AMANCIO 

DA SILVA VELO, ELZINETE AMANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA NAGANO BEZERRA - 

OAB:, JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:1850

 PROCESSO Nº: 4018-67.2014.811.0042 Cód. 364372

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: BENEDITO MAX GARCIA

NAYARA AMANCIO DA SILVA VELO

ELZINETE AMANCIO DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.09.2020 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, 27 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.: 457059 Nr: 34364-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Teixeira - 

OAB:10892

 PROCESSO Nº: 34364-30.2016.811.0042 Cód. 457059

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CELSO ROBERTO TEIXEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.08.2020 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 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, 27 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 460931 Nr: 756-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES DE SOUZA, GABRIEL 

PEREIRA DA SILVA, LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 PROCESSO Nº: 756-017.2017.811.0042 Cód. 460931

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: GABRIEL PEREIRA DA SILVA

GABRIEL ALVES DE SOUZA

LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27.08.2020 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, 27 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.: 156847 Nr: 4195-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA, ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4436-A MT

 PROCESSO Nº: 4195-70.2010.811.0042 Cód. 156847

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MAURICIO DA SILVA

ROGÉRIO DE OLIVEIRA PIRES

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21.09.2020 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, requisitem9-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 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.: 433091 Nr: 9061-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:

 PROCESSO Nº: 4061-14.2016.811.0042 Cód. 433091

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15.09.2020 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 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, 27 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.: 344691 Nr: 4913-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESLEY BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCEL GRISOSTE 

SANTANA BARBOSA - OAB:

 PROCESSO Nº: 4913-62.2013.811.0042 Cód. 344691

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: KESLEY BORGES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15.09.2020 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, 27 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.: 470418 Nr: 10348-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE 

ASSIS - OAB:4.835/MT

 PROCESSO Nº: 10348-75.2017.811.0042 Cód. 470418

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.09.2020 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 o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 
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alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 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.: 479113 Nr: 18918-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBER MARCOS DIAS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936/MT

 PROCESSO Nº: 18918-50.2017.811.0042 Cód. 479113

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WELBER MARCOS DIAS CORREA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.09.2020 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.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 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.: 308433 Nr: 7165-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 PROCESSO Nº: 7165-09.2016.811.0042 Cód. 308433

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCOS ANTONIO FROIS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.09.2020 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.

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, 27 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.: 475635 Nr: 15515-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CARLOS DE ARCANJO CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:, TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:

 PROCESSO Nº: 15515-73.2017.811.0042 Cód. 475635

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FABIANO CARLOS DE ARCANJO CUSTÓDIO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17.09.2020 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.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 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.: 463467 Nr: 3348-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, 

DOUGLAS RAFAEL NASCIMENTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 3348-24.2017.811.0042 Cód. 463467

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA

DOUGLAS RAFAEL NASCIMENTO GONÇALVES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17.09.2020 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 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, 27 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.: 459367 Nr: 36799-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ, FÁBIO 

FERREIRA DE MORAES, NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA, 

JULIA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA, CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201, Rafael Antonio de Moraes Duarte 

- OAB:15384/MT

 PROCESSO Nº: 36799-74.2016.811.0042 Cód. 459367

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ

FÁBIO FERREIRA DE MORAES

NATALBERTH THIAGO GONÇALVES MOREIRA
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CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO

JULIA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.09.2020 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 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, 27 de Novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524124 Nr: 16126-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, BENEDITO 

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, DAYGORO JOÃO DE ARRUDA, 

RAFAELA ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566, BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - 

OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT, TALLITA ROSA 

CRUZ DE ALMEDA - OAB:16120/O

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE 

FLS. 290, A SEGUIR TRANSCRITA: Vistos etc. Em complementação a 

decisão de fls.184/186, DETERMINO que o Sr. Gestor expeça-se 

imediatamente alvará de soltura dos acusados, salvo se por outro motivo 

não estiverem presos. Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 

26 de novembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 513726 Nr: 6324-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES, THIAGO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT, THEREZINHA HELOISA 

BRUNO DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183, WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 Código 513726

URGRENTE RÉU PRESO!

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos etc.

Verifica-se que o Parquet desistiu da testemunha Gabriel Soares de 

Miranda (FL. 365), sendo assim homologo sua desistência.

Considerando que os autos foram encaminhados ao Ministério Público 

para se manifestar acerca da devolução da carta precatória de fls. 

376/388 (fl. 389), e não havendo manifestação do referido órgão, 

entende-se pelo silêncio, sua desistência em relação a testemunha 

Severino Miranda de Freitas.

Ato contínuo, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de novembro de 2018 às 15h00min.

 EXPEÇA-SE OS RESPECTIVOS MANDADOS DE INTIMAÇÕES EM 

CARÁTER DE PLANTÃO, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

 Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543947 Nr: 35279-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DOS SANTOS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 INTIMO A ADVOGADA DE DEFESA DRA. JACKELINE M. PACHECO, 

OAB-MT N°10402, PARA APRESENTAR RESPOSTA Á ACUSAÇÃO NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 543947 Nr: 35279-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DOS SANTOS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 Vistos etc.(...).Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA do indiciado REGINALDO DOS SANTOS BASTOS, 

mediante o cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO 

ARTIGO 319 DO CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja 

necessidade de sua presença;II – Manter o comprovante de residência 

atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, 

comunicando-se o juízo qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado;IV – Recolhimento de forma integral em seu próprio domicilio nos 

dias de folga (sábados, domingos e feriados, durante o dia e durante a 

noite), além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs 

da noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada existência de 

ocupação lícita que o force a permanecer nas dependências do local onde 

exerce seu trabalho;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se 

por outro motivo não estiver preso, consignando as advertências 

legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ 

SER INFORMADO PELO ACUSADO O ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER 

LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE 

NÃO SENDO ENCONTRADO NO LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ 

DECLARADO REVEL.Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018.SILVANA 

FERRER ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423391 Nr: 29071-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ AMORIM ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ LUIZ AMORIM ALVES DE 

SOUZA, Rg: 1854779-6, Filiação: Odésio Alves de Souza e Marcilene 

Auxiliadora de Amorim, data de nascimento: 05/11/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), chapeiro, Telefone 9319-5333. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do investigado, acima qualificado, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, restituir o valor recolhido a título de fiança (R$ 680,00) 

recolhido nos autos

Despacho/Decisão: "Vistos etc,... Diante da certidão de fl. 127, intime-se o 
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réu por edital, para no prazo de 5 (cinco) dias comparecer na secretaria 

da 6ª Vara Criminal da Capital, a fim de proceder o levantamento da fiança. 

Após, 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431983 Nr: 7851-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARCIO DE OLIVEIRA, JOVANIL 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON MARCIO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 69260427134, Rg: 1208810-2, Filiação: Anisio de Oliveira e Arminda 

Maria de Oliveira, data de nascimento: 12/10/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 36245138/3624-3851 e 

atualmente em local incerto e não sabido JOVANIL PEREIRA DA SILVA, 

Filiação: Ana Pereira de Melo Silva e Manoel Florencio da Silva, data de 

nascimento: 28/01/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 9311-5444. 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de execução dos valores 

pela Fazenda Pública.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408744 Nr: 13447-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DOMINGOS RAMOS, MAKSUEL 

GUEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRICIO DOMINGOS RAMOS, Cpf: 

04580483138, Rg: 2.298.908-0, Filiação: Maria Madalena Domingos Ramos, 

data de nascimento: 31/12/1990, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 3665-0323 e atualmente em local incerto e não sabido MAKSUEL 

GUEDES DA SILVA, Rg: 1.830.008-1, Filiação: Juscelino Lins da Silva e 

Martavania Guedes de Oliveira, data de nascimento: 28/12/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

9256-9656/9206-8146. 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de execução dos valores 

pela Fazenda Pública.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532762 Nr: 24493-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MARTINS DE SOUZA, IRAN DE FRANÇA 

CARVALHO, VALDEIR PRINS PEREIRA, VINICIUS LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O, RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:18330

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO IRAN DE FRANÇA 

CARVALHO, DR. LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO, PARA 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, PATRICIA GABRYELLE 

ALVES - OAB:20878/0, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de alegações finais dos réus: Yulle e 

Mario, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533036 Nr: 24741-68.2018.811.0042

 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): WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, 

KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT, RAFAEL TORRES MOLINA - OAB:24.449/O

 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):

 Cod. Proc.: 529056 Nr: 20829-63.2018.811.0042

 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): EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 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.: 490026 Nr: 29457-75.2017.811.0042

 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): MERCIA CORREIA DA SILVA, MARCO 

ANTONIO KIPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Com isso, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação 

interposto e DETERMINO, após a certidão de trânsito em julgado, a 

expedição da competente Guia de Execução para a execução da pena 

imposta a MERCIA, devidamente qualificada.Já em relação ao réu MARCO 

ANTÔNIO, RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio punho 

pelo referido réu e pelo Ministério Público, em seus efeitos legais e 

jurídicos, por serem tempestivos (certidões de fls. 154 e 

161).Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.Procedam-se 

as anotações necessárias.Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 365747 Nr: 5628-70.2014.811.0042

 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): MONIQUE SOUZA MAGALHÃES DA SILVA, 

MAX JUNIOR DE SOUZA SALES

 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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER os denunciados MONIQUE SOUZA 

MAGALHÃES DA SILVA, brasileira, solteira, natural de Cuiabá/MT, nascida 

em 28/06/1987, filha de Nivaldo Magalhaes da Silva e Sueli de Souza, 

portadora do RG nº 1830236-0 SSP/MT, inscrita sob o CPF nº 

028.406.551-01, residente à Rua do Beco, nº 10, Bairro Eldorado, em 

Cuiabá/MT e MAX JUNIOR DE SOUZA SALES, brasileiro, solteiro, natural 

de Cuiabá/MT, nascido em 28/09/1992, filho de Luiz Antonio de Sales e 

Sueli de Souza, portador do RG nº 17444802 SSP/MT, residente à Rua 03, 

quadra 06, Casa 20, Bairro Guaicurus, em Cuiabá/MT, da imputação 

prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal, e CONDENÁ-LOS, nas sanções do 

crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 327629 Nr: 7502-61.2012.811.0042

 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): JOSE DIAS DE AMORIM, EDINEI BENTO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15144-O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER os réus JOSÉ DIAS DE AMORIM, brasileiro, solteiro, natural de 

Poxoréu-MT, nascido em 19/12/1954, filho de Arminda Dias de Amorim e 

de Generoso Paulo de Amorim, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, 

Bairro Porto, em Cuiabá-MT, e EDINEI BENTO MOREIRA, brasileiro, 

convivente, natural de Cuiabá-MT, nascido em 04/10/1977, filho de Adail 

Maria da Silva e de Francisco de Assis Silva, residente e domiciliado na 

Rua Professor Vitorino de Miranda, nº 72, Bairro Dom Aquino, em 

Cuiabá-MT, de todas as imputações contidas na denúncia, com fulcro no 

artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.Da sentença, intimem-se 

o Ministério Público, a defesa e os réus, pessoalmente, indagando a estes 

sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a teor 

dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Após o trânsito em julgado: 

1.Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o número do 

presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera origem a 

presente Ação Penal.2.Comunique-se a Delegacia de Policia Civil, 

informando-lhe o número do Inquérito Policial, para que seja dada a 

respectiva baixa, e ao Cartório Distribuidor.3.PROCEDA-SE a incineração 

das substâncias entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade 

policial trazer ao processo respectivo auto.4.DETERMINO a destruição de 

01(uma) tesoura pequena de cabo verde, 01 (um) pote de cor cinza e 

tampa de cor preta, diversos pedaços de sacola plástica. 5.DETERMINO a 

restituição de 01 (um) relógio marca Ferrari, 01 (um) cartão Santander, 01 

(uma) CNH, ao Sr. José Dias de Amorim. 6.CUSTAS pelos réus, não 

cobráveis no momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 

1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 22 de novembro de 2018.Renata do Carmo 

Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 375663 Nr: 16972-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AIRES DOS SANTOS

 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, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu TIAGO AIRES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural 

de Primavera do Leste-MT, nascido em 26/12/1991, filho de Antônio 

Miranda dos Santos e Olga Aires dos Santos, portador do RG nº 

20731825 SSP/MT, residente à Rua Q, Casa 21, Bairro Residencial Altos 

do Parque, em Cuiabá-MT, nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, 

inciso IV ambos da Lei nº 11.343/2006.TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de TIAGO AIRES DOS SANTOS, brasileiro, 

solteiro, natural de Primavera do Leste-MT, nascido em 26/12/1991, filho 

de Antônio Miranda dos Santos e Olga Aires dos Santos, portador do RG 

nº 20731825 SSP/MT, residente à Rua Q, Casa 21, Bairro Residencial 

Altos do Parque, em Cuiabá-MT, no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) 

meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de 

multa em 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, correspondente 

cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à 

época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo 

pagamento.Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c 

art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, e 

ainda, tendo em vista a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional 

de início em FECHADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 344835 Nr: 5103-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO, JHONNE 

CLEY CAMILO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pretensão 

punitiva do Estado com relação a ALISSSANDRA RIBEIRO DA ARAÚJO e 

JHONNE CLEY CAMILO DE SALES, ante a incidência da prescrição 

retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c arts. 109, inciso V e 110, 

§ 1°, todos do Código Penal.No mais, cumpra a sentença prolatada nos 

autos.Tendo em vista o teor da sentença supra, resta prejudicado o 
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recurso de apelação interposto em favor do réu Jhonne (fls. 

274/275).Certificado o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de registro 

criminal e arquive-se como de praxe. Às providências. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 330614 Nr: 10876-85.2012.811.0042

 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): ELTHON SOARES DA SILVA, ARIANE 

CRISTINA RONDON ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENAN ESCUDERO GUTIERREZ 

- OAB:4344-A, RAFAEL KRUEGER - OAB:12058/MT, RONALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:8328, VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611/MT

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pretensão 

punitiva do Estado com relação a ARIANE CRISTINA RONDON ROCHA, 

ante a incidência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso 

IV c/c arts. 109, inciso V e 110, § 1°, todos do Código Penal.No mais, 

cumpra a sentença prolatada nos autos, bem como o v. acórdão de fls. 

440/446.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de registro 

criminal e arquive-se como de praxe. Às providências. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529056 Nr: 20829-63.2018.811.0042

 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): EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Pela MMª Juíza foi deliberado:

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar acerca do 

pedido feito pela defesa nesta oportunidade.

 No mais, considerando a insistência na oitiva das testemunhas Alan 

Rodrigues Miranda e Patrick Santana de Oliveira, designo a data de 

25/10/2018, às 16h para as oitivas.

 Requisitem-se os policiais. Os presentes saem intimados.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529056 Nr: 20829-63.2018.811.0042

 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): EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529056 Nr: 20829-63.2018.811.0042

 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): EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número do Processo: 20829-63.2018.811.0042 – Código 529056

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data e horário: 25/10/2018, às 15h

PRESENTES

Juíza de Direito: Renata do Carmo Evaristo

Promotor de Justiça: Natanael Moltocaro Fiúza

OCORRÊNCIAS

Constatou-se a ausência das testemunhas. O representante do Ministério 

Público insistiu na oitiva das testemunhas faltantes.

DELIBERAÇÕES

Pela MMª Juíza foi deliberado:

Vistos etc.

No mais, considerando a insistência na oitiva das testemunhas Alan 

Rodrigues Miranda e Patrick Santana de Oliveira, designo a data de 

05/11/2018, às 14h30 para as oitivas.

 Requisitem-se os policiais. Os presentes saem intimados. Intime-se o 

patrono do acusado via DJE.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

Promotor de Justiça:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529056 Nr: 20829-63.2018.811.0042

 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): EVANDERSON JUNIOR GOMES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Processo n° 20829-63.2018.811.0042 – Cód. 529056 Vistos etc. Trata-se 

de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor de 

Evanderson Junior Gomes Magalhães, no qual sustenta, em síntese, que o 

acusado possui predicados subjetivos favoráveis e ainda, que não 

existem motivos suficientes para se manter a custódia cautelar do réu (fls. 

102/104). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo 

indeferimento do pedido (fls. 105/106). É o breve relato. Fundamento e 

DECIDO. (...) Diante o exposto, INDEFIRO o presente pedido, MANTENDO a 

prisão preventiva de Evanderson Junior Gomes Magalhães, devidamente 

qualificado nos autos. No mais, encaminhem-se os autos às partes para 

apresentação das alegações finais. Expediente necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 317621 Nr: 16876-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Ação Penal n.º 16876-36.2011.811.0042 ( Id. 317621 )

 Visto

R. hoje.

Ante o teor do conteúdo da certidão retro, qual menciona que decorreu o 

prazo para que a defesa manifestasse sobre eventual interesse na oitiva 

das testemunhas arroladas pelo M. Públicos e, analisando os autos 

constatei que realmente não houve manifestação do acusado, então, 

homologo a desistência das testemunhas arroladas pelo ilustre agente 

ministerial indicada à fl. 106 e, por conseguinte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.02.2019, às 15h:45min.
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Int. o advogado, lembrando que o réu é revel ( Vide: Ato Processual de fl. 

103 ).

Dê ciência ao M. Público.

Cumpra.

Cuiabá, 22 de novembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537410 Nr: 29000-09.2018.811.0042

 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): ZETINHO ROQUE DE ALMEIDA, ROSINO 

ANTERO DE SOUZA, ALEX FONTES MEIRA E SILVA, SANDRO LUCIO 

FERNANDES DA SILVA, ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10623/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Réus na pessoa do seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de Juína-MT, em 

26/11/2018, via malote digital código de rastreabilidade n. 

81120183827370, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pela Acusação e pela Defesa, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364207 Nr: 3817-75.2014.811.0042

 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): WANDER CARLOS DE SOUZA, FÁBIO GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência da designação de audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 18h, na Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, conforme:

"Oficio n° 2373/2018 oriundo da Segunda Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Peixoto do Azevedo - MT, recebido via malote digital nº de 

Rastreabilidade 81120183826149) informando designação de audiência 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 18 horas, para inquirição da 

testemunha arrolada pela Defesa, MARIO MARCIO DA COSTA PROENÇA, 

no Edifício do Fórum daquele juízo, nos autos de Carta Precatória nº 

2428-73.2018.811.0023, código 91713."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526930 Nr: 18879-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOILSON NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de pedido de restituição de arma de fogo veiculado às fls. 4/16.

À fl. 19, o Ministério Público exarou parecer favorável à restituição 

pleiteada.

 À fl. 26/32 foi juntado relatório apresentando informações referente à 

apreensão da arma.

É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente demonstrou, através 

do documento juntado à fl. 16, que a referida arma é de sua propriedade 

estando devidamente registrada.

 Constata-se ainda que o bem apreendido não mais interessa ao 

processo, uma vez que já foi determinado o arquivamento referente aos 

fatos nos autos nº 514713 (fl. 51), em razão da ausência de elementos 

suficientes que comprovem a materialidade.

Diante do exposto, desde já DEFIRO o pedido de restituição de fls. 4/13, 

para ordenar a restituição da arma calibre 7.65, marca Taurus, n° 

FKA22032, sigma nº BL 13 de 19.11.2008, à pessoa de JOILSON NUNES 

DA SILVA.

Proceda-se ao necessário visando a restituição da arma.

Ciência ao Ministério Público, ao advogado da pessoa física que veiculou o 

pedido de restituição e à autoridade policial.

Comprovado nos autos a restituição do bem acima citado, arquivem-se.

Às providências.

 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.

Retifico o despacho de Ref: 623 para que onde se lê “500113” conste 

“540113”.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 374394 Nr: 15583-28.2014.811.0042

 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): ROBSON DOS SANTOS CORONEL , ERALDO 

DAS NEVES MOURA, ADILSON MACEDO LOPES, JOSE MARCOS FELIPE, 

KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Horácio da Silva 

Neto - OAB:OAB/MT 23572/A, BARBARA SOUSA SILVA MONTEIRO - 

OAB:15.833, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 VISTOS ETC.

Às fl. 777 a defesa do réu Robson dos Santos Coronel arrolou 13 

testemunhas, sendo quantidade superior ao Ministério Público que arrolou 

apenas 9 (fl. 5), apesar da expressiva quantidade de denunciados (5), 

imputações delitivas (arts. 303, 307, 313 e 320, todos do CPM) e pela 

evidente complexidade dos fatos em apuração.

 O atual modelo constitucional não comporta, no que tange ao número de 

testemunhas, o diferenciado tratamento dado à acusação (art. 77, alínea 

h) e à defesa (art. 417, §§2° e 3°) pelo Código de Processo Penal Militar, o 

que denota clara ofensa às premissas de igualdade processual entre as 

partes e paridade de armas, consectárias dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa.

Nesta medida, por paridade, DEFIRO o pedido de fls. 804/806, 

oportunizando à defesa, idêntica faculdade processual de arrolar 9 

testemunhas, o que se justifica para extirpar o referido descompasso 

processual. Desta feita, intime a defesa para, no prazo de 2 dias, adequar 

o rol de testemunhas.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 402333 Nr: 6636-48.2015.811.0042

 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): JUSIVELTI DE OLIVEIRA, JOSUE CONCEIÇÃO 

VITALINO, DEJAIR SILVESTRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação em relação às 

testemunhas Edilson de Souza Santos e Emilson José dos Santos que não 

foram inquiridas conforme Juntada de Carta precatória (Ref: 69).

Ademais, certifique quanto a intimação da defesa para arrolar 

testemunhas.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 484621 Nr: 24308-98.2017.811.0042

 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): RODOLFO AUGUSTO FERNANDES, BRUNO 

TIMOTEO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS ETC.

Tendo em vista manifestação de ref: 68 e 89, expeça-se carta precatória 

visando a inquirição da testemunha de acusação Eliane Aparecida 

Montanha Rojas.

Após, volvam-me os autos conclusos para designar sessão quanto às 

demais testemunhas arroladas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 448971 Nr: 25941-81.2016.811.0042

 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: WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, ANDERSON PEREIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:1) DECLARAR 

a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requerentes 

Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa;2) DETERMINAR a 

reintegração dos autores nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso.3) CONDENAR o Estado ao pagamento dos proventos que os 

autores deixaram de receber em razão da indevida exclusão da 

corporação, desde a efetivação deste ato até a efetiva reintegração, 

montante que deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de 

juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança (REsp 

1495146/MG, Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018).Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I da Lei 

Estadual n° 7.603/01.CONDENO o Ente requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da condenação 

(art. 85, §3°, I, do CPC).A liquidação será realizada no juízo da Fazenda 

Pública, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos 

do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.Oficie-se ao 

Comandante-Geral da PMMT, notificando-o da decisão.Após o trânsito em 

julgado, encaminhe-se os Autos ao Cartório Distribuidor para que o 

distribua ao Juízo da Fazenda Pública para o cumprimento da sentença, 

em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 

125, §§4º e 5º da Constituição Federal.P.R.I.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 341424 Nr: 1199-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO WILLIAN ASSUNÇÃO PEREIRA, 

WASHINGTON LUIS BATISTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃ dos réus na figura de seus advogados, para no 

prazo legal se manifestar na fase do artigo 428 do CPPM –Alegações 

Finais.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 516184 Nr: 8607-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARCELINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443

 Carta Precatória - Código: 516184

 Vistos, etc.

Diante da insistência do ilustre Parquet à fl. 39, designo o dia 07 de 

dezembro de 2018, às 14h30min, para a oitiva da testemunha faltante, 

José Marques da Silva.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 534736 Nr: 26446-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - OAB:7682-B

 Vistos etc;

Diante da Licença médica deste magistrado, autorizado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 510832 Nr: 3491-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Vistos, etc.

Diante da Portaria n° 678/2017-PRES, que decreta ponto facultativo no dia 

01.11.2018 (anexo), redesigno a audiência de instrução e julgamento par o 

dia 07 de dezembro de 2018, às 16h.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 364684 Nr: 4430-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEREIRA DA SILVA, FRANCIEL 

ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA 

- OAB:12016/MT

 “Vistos, etc.

 I – Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público (ocorrência 

02), designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h45min para a oitiva das 

testemunhas faltantes, devendo ser observado as ocorrências 02 e 03.

II – Por fim, coloque-se a tarja equivalente ao processo, tendo em vista que 

o mesmo encontra-se suspenso, conforme decisão de fls.199/200.

III – Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 30354 Nr: 110-85.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARNILO BOTELHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, DEFENDORIA PUBLICA - OAB:

 Código: 30354

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados (fl. 

197) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), e foram juntados documentos novos, razão por que é 

necessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, designo audiência única de instrução e julgamento para o dia 07 

dezembro de 2018, às 16h45min.

 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, 05 de novembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 485666 Nr: 25328-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ZARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039

 "Vistos, etc.

I – Diante da insistência do Ministério Público, designo o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 16h45min para a oitiva das testemunhas faltantes, 

bem como o interrogatório do acusado.

II – Outrossim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar acerca do pedido revogação da prisão, interposto pela defesa, 

conforme requerido (ocorrência 07).

III – Após, voltem os autos conclusos.

IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 463658 Nr: 3529-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512/MT

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, noto a pendência de análise acerca do pedido de 

restituição de coisas formulada às fls. 126/128.

Em relação ao pedido, o Ministério Público manifestou-se às fls. 314/316, 

favorável à restituição do celular SAMSUNG e, desfavorável à motocicleta.

Pois bem, depreende-se das fls. 317/319 que a referida motocicleta já fora 

devolvida ao pronunciado, conforme auto de entrega lavrado na 

Delegacia, portanto, o referido pedido resta prejudicado.

No tocante ao celular SAMSUNG, observo que o Parquet não se opôs ao 

que defiro a restituição nos termos do pedido de fls. 216/128.

Assim, intime-se o Pronunciado para que retire o referido aparelho celular 

no prazo de 5 dias à contar de sua intimação.

Decorrido o prazo, determino a REMESSA DOS AUTOS AO e. Tribunal de 

Justiça, para fins de julgamento do referido recurso.

Int. Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493455 Nr: 32804-19.2017.811.0042

 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): ADRIANA SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O

 Nos termos da audiência realizada em 07/11/20181, folhas 178, intimo a 

advogada da defesa para, em 05 dias, apresentar seus memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547951 Nr: 38989-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14.764-B
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 Vistos, etc. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, 

às 15:45 horas. Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com 

antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante. Caso haja advogado 

constituído na origem, para evitar a frustração do ato, intime-se via DJE, 

sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para acompanhamento 

do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 da CNGC 

Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 515368 Nr: 7806-50.2018.811.0042

 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): MICHEL DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA 

RIBEIRO, EDSON EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - 

OAB:7562/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise dos pedidos formulados em 

audiência pela defesa (fls. 353/355), que requereu a revogação do 

monitoramento eletrônico em favor do acusado Edson Evangelista da Silva 

e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Michel da 

Silva.

Com vista dos autos, o Ministério Público tão-somente apresentou suas 

alegações finais, ficando silente quanto aos pedidos defensivos.

É o relato necessário.

DECIDO.

Revendo detidamente os autos, tenho comigo que os pedidos formulados 

pelas defesas de Edson Evangelista da Silva e Michel da Silva não 

comportam acolhimento, vez que ausente qualquer fato novo capaz de 

justificar as decisões anteriormente proferidas nos autos.

Em vista disso e redundando nos fundamentos exarados nas decisões já 

proferidas nos autos, INDEFIRO os pedidos de revogação do 

monitoramento eletrônico e da prisão preventiva, formulados em favor, 

respectivamente, de Edson Evangelista da Silva e Michel da Silva.

No mais, dê-se vista dos autos às defesas para, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, apresentarem as alegações finais.

Em seguida, certificado o cumprimento da decisão que deferiu as 

diligências ministeriais ofertadas junto à denúncia, voltem-me os autos 

conclusos para proferir a sentença.

Antes disso, cumpra-se a parte final da r. determinação de fl. 355.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 549403 Nr: 40323-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA CALIXTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:55 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 547951 Nr: 38989-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14.764-B

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:45 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 537749 Nr: 29319-74.2018.811.0042

 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): YURI GONÇALVES DE QUEIROZ, WESLLEY 

WEYNNY DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a posse da nova diretoria do egrégio Tribunal de Justiça 

para o próximo biênio (2019/2020) está prevista para acontecer no dia 

19/12/2018, às 15 horas e considerando que este Magistrado foi 

convidado a prestigiar tal solenidade, por não vislumbrar prejuízo às 

partes, ANTECIPO a audiência designada à fl. 76 para o dia 17/12/2018, às 

13 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos, 

fazendo as comunicações necessárias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 541431 Nr: 32878-39.2018.811.0042

 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): MÁRCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24.449/O

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado MARCIO ANTONIO COSTA 

SANTOS JUNIOR como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.12.2018, às 16:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas arroladas nos autos.Intime-se o acusado, as 

testemunhas arroladas nos autos, dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e à Defesa (via DJE).Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527280 Nr: 19210-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando: Réu(s): Helton Gonçalves, Cpf: 69155968104, Rg: 10507787 SP 

MT Filiação: Cleuza Ouripes Gonçalves, data de nascimento: 07/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, divorciado(a), Endereço: Av. Gov. Júlio 

Campos, 7435, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:Intimação do acusado, para que, no prazo de 10 dias, indique 

novo advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, 

manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria 

Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta será 

nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Acolho a cota ministerial de fl. 90.

Com efeito, cite-se por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado 

Helton Gonçalves, nos termos dos art. 361 do CPP.

Transcorrido o prazo, com ou sem resposta a acusação, certifique e 

abra-se vista dos autos ao MP.

Retornando os autos, conclusos.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444264 Nr: 21056-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PINZAN 

JUNIOR - OAB:17353, RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:15410

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa RINALDO 

FREITAS VIEIRA OAB/MT 15.410, para que apresente as alegações finais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332851 Nr: 13347-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, 

Natali Akemi Nishiyama - OAB:19082

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, HELIO 

NISHIYAMA OAB/MT 12.919, NATALI AKEMI NISHIYAMA OAB/MT 19.082 e 

JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS OAB/MT 23.109, para que 

manifestem sobre o endereço das testemunhas de defesa CLEIDSON 

RAFAEL DA SILVA e LUIZ MÁRIO DO NASCIMENTO, que conforme 

certidão de fl. 241 não foram localizadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157828 Nr: 5188-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/OABMT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB/MT 4.811, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

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):

 Cod. Proc.: 378435 Nr: 19990-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, 

FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES, FABIO RODRIGUES, ANTONIO 

MARCOS AZEVEDO DE LIMA, JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA, JOSÉ 

RONILSON DE FRANÇA, LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA, ELTON FERREIRA 

MARQUES, LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES, WESLEY JORGE 

REIS DE SOUZA, LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, PAULO CESAR 

ROSA, MAURO GOMES FERNANDES, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, 

SINVAL MACHADO XAVIER, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, ODAIR 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JOADIR ALVES GONÇALVES, PEDRO MÁRIO 

DE JESUS, VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, LEONARDO 

FLÁVIO DE SOUZA, EDMAR ORMENEZE, ALEX FERREIRA DIAS, MARCOS 

ANTONIO DE SOUZA, GEIDE DA SILVA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES 

SILVA OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, PAULO ROBERTO 

LEAL, CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA, EDINALDO DE SOUZA 

GARCIA, MANOEL XAVIER DE PAIVA, GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA, 

DIEGO TRINDADE DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ARRUDA, DEIVID 

(DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, 

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, AUREO ADRIANO MAGALHAES 

DA SILVA, ALEX SILVA DOS SANTOS, JOARI MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453, 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12586/MT, BEATRIZ 

PINTO VIANA - OAB:10456/MT, BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120/MT, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443, 

HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA 

- OAB:15348, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:16015, KEILA 

FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - OAB:12035, 

PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PAULO ROBERTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:13025/MT, ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19.797, THIAGO FERNANDES MOTA - OAB:9.577, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12803, VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O

 Certifico e dou fé que nesta data após solicitação pelo SDM nº 116715 e 

diversas ligações ao Serviço de Tecnologia da Informática, finalmente 

procedi a baixa do mandado de prisão n. 616940 em desfavor de Joari 

Martins da Silva no BNMP do Apolo, tendo em vista o CONTRAMANDADO 

DE PRISÃO N. 004/2018 expedido no HC N. 100539-28.2018.811.0000 - 

SUBSCRITO PELO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA em 

14.11.2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 539848 Nr: 31327-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DOS SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 AUTOS N°. 31327-24.2018.811.0042

ID. 539848

VISTOS, ETC.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 17/12/2018, às 16:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.
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Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531952 Nr: 23709-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O

 Medidas Protetivas n. 23709-28.2018.811.0042 (Cód. 531952)

VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por KATIENE 

CRISTINA DE PINHO, 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, em 

face de ROBSON XAVIER DE ANDRADE.

Extrai-se dos autos que, foram deferidas medidas protetivas, constantes 

da decisão de fls. 14/16.

Às fls. 24, em audiência de conciliação, a vítima manifestou o interesse na 

revogação das medidas protetivas.

É o relatório.

Decido.

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da presente ação, externada, às fls. 24, e 

com fundamento no art. 200, § único, c/c art. 485, VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito.

REVOGO as medidas protetivas alhures deferidas.

CERTIFIQUE-SE quanto à remessa dos autos de Inquérito Policial para esta 

Vara Especializada, com relação aos fatos noticiados no Boletim de 

Ocorrência nº 2018.213156 (fls. 05/05v) da presente medida protetiva, 

transladando-se cópia desta decisão, do termo de audiência de fls. 24, no 

respectivo Inquérito Policial.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

P.I.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 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.: 532366 Nr: 24123-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 Medidas Protetivas n.24123-26.2018.811.0042 (Cód.532366)

VISTOS

Defiro o pleito de fls.24.

DESIGNO o dia 19.12.2018 às 14:00, para a realização de nova audiência 

de conciliação, nos moldes nos moldes de art. 139, v, do CPC.

INTIMEM-SE as partes e o Advogado constituído.

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública Núcleo de 

Defesa da Mulher.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 529572 Nr: 21369-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CKDSSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes às fls. 

28/28v, com fundamento no art. 487, Inc. III, do Código de Processo Civil, 

bem como, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 12/13, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 1 (um) 

ano a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.DECRETO O 

DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL CHRISTIANE KELLEN DOS SANTOS SILVA 

VALIENTE e CARLOS VALIENTE ESCAILLA, com fundamento no art. 226, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 

n. 66/2010.A requerente voltará a usar o nome de solteira CHRISTIANE 

KELLEN DOS SANTOS SILVA.Extraia-se cópia da presente sentença e 

aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em trâmite.Isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Não havendo 

requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE AS PARTES E O 

ADVOGADO CONSTITUÍDO.EXPEÇA-SE O MANDADO DE 

AVERBAÇÃOEXPEÇA-SE O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO.Às 

providências. P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446744 Nr: 23675-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA RODRIGUES MARCO 

ANTÔNIO - OAB:15921, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, 

RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:18.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB/MT 3.561-A - OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901

 Certifico que na presente data a decisão proferida em 09/11/2018, cuja 

parte dispositiva segue abaixo consignada, foi disponibilizada para 

publicação no DJE.

Vistos.Considerando o pedido da vítima, MANTENHO as medidas 

protetivas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.Intimem-se.

Gustavo de Faria Moreira Teixeira

Analista Judiciário – Mat. 24459

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 412946 Nr: 17835-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HAFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICLÉIA APARECIDA DE 

SOUZA CAVALCANTE - OAB:9.758/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Com o transcurso do prazo determinado supra (seis meses a 

contar da presente data) e, havendo medida de bloqueio de bens ou 

outras de natureza patrimonial, e não existindo ação cível em curso nessa 

Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao 

Cartório competente informando sobre a revogação da medida.Com o 

transcurso do prazo determinado supra (seis meses a contar da presente 

data) e, havendo medida protetiva de suspensão de posse de arma de 

fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior hierárquico do 

agressor informando sobre a revogação da medida protetiva.Consigo, por 

oportuno, que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas 

perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, bem como deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art .  19 da 11.340/06, não necessi tando, destar te,  de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Intimem-se os patronos 

das partes – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do 

prazo determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências.Cuiabá, 26 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 505532 Nr: 44529-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo determinado 

de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com 

a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 410802 Nr: 15514-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HAFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICLÉIA APARECIDA DE 

SOUZA CAVALCANTE - OAB:9.758/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Com o transcurso do prazo determinado supra (seis meses a 

contar da presente data) e, havendo medida de bloqueio de bens ou 

outras de natureza patrimonial, e não existindo ação cível em curso nessa 

Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao 

Cartório competente informando sobre a revogação da medida.Consigo, 

por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas 

perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, bem como deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art .  19 da 11.340/06, não necessi tando, destar te,  de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Intimem-se os patronos 

das partes – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do 

prazo determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 388087 Nr: 2198-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/0, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Intimem-se os advogados 

das partes – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do 

prazo determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 520178 Nr: 12246-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE SILVA FERREIRA - 

OAB:25720

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Intimação da requerente para que cumpra o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 23, formalizado pelo requerido, por meio 

de sua patrona - fls. 38/48.

Ocorre que, conforme esclarecido na decisão de fl. 37, DEIXEI DE 

HOMOLOGAR o acordo de fl. 23, em razão da ausência de concordância 

pela parte requerente, tanto que fora designada nova Audiência de 

Conciliação para o mais breve possível (29/01/2019), considerando que a 

pauta de audiência do ano de 2019 já se encontra no mês de MAIO.

Nessa ordem de ideias, considerando que o acordo em voga não se trata 

um título executivo, não há como intimar a requerente para cumprir os 

termos do mesmo, sob as penas da lei, pelo que INDEFIRO o pedido de fls. 

38/48.

Intime-se pessoalmente a requerente, inclusive acerca da Audiência 

designada nos autos para o dia 29/01/2019 (fl. 37).

Intime-se o requerido, por meio de sua patrona - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 414981 Nr: 20004-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN NORBERTO CORREIA DA SILVA, 

CRISTIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SOUZA 

FIGUEIREDO -OAB/MT 4487 - OAB:4487

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para a contravenção penal prevista no art. 21 do 

Decreto-lei nº 3.688/41 e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados RENAN NORBERTO CORREIA DA SILVA e 

CRISTIANE DOS SANTOS, já qualificado nos autos, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Desta forma, declaro PREJUDICADA 

a audiência designada dia 04/02/2019 às 15h00min.Intime-se a Defesa – 

via DJE.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE procedendo às baixas e 

anotações devidas, inclusive junto ao relatório estatístico.P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências.Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 431541 Nr: 7323-88.2016.811.0042

 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: GMUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 Cód. 431541.

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por UBER ROBERTO 

DE CARVALHO, em face de GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA, 

pretendendo o recebimento dos honorários sucumbenciais, anteriormente 

fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – fl. 659.

Desta forma, proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como no 

sistema eletrônico (Apolo) no que se refere o nome da ação, posto que, 

doravante, se trata de Cumprimento de Sentença.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada, por meio de sua patrona – via 

DJE, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos 

honorários de sucumbência fixados na decisão de fls. 655/656, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do valor do débito ser acrescido de multa de 

10% e também de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do CPC), 

em caso de não pagamento voluntário.

Transcorrido o prazo acima previsto, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário, será determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos da expropriação 

(art. 523, §3º, do CPC).

Com o transcurso dos prazos supra, certifique-se conclusos, inclusive 

para análise do pleito de penhora de valores.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 26 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 548758 Nr: 39796-59.2018.811.0042

 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: SSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 548758.

VISTOS.

Realizada busca no Sistema BACENJUD nas contas bancárias em nome 

do requerido, no valor de R$ 371.275,07 (trezentos e setenta e um mil 

duzentos e setenta e cinco reais e sete centavos), isto é, valor referente 

à suposta meação da autora, foi obtido êxito com o bloqueio parcial do 

valor (R$ 140.815,28 – cento e quarenta mil oitocentos e quinze reais e 

vinte e oito centavos), sendo o montante bloqueado transferido para o 

Banco do Brasil, agência nº 3834, conforme extratos anexos.

Desta forma, OFICIE-SE à Conta Única para que proceda a vinculação do 

referido valor aos presentes autos.

Ainda, INTIME-SE pessoalmente o requerido para que, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 147/149.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá/MT, 26 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501182 Nr: 40182-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY AMORIM MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Denúncia ofertada, para ABSOLVER o réu WESLEY 

AMORIM MIRANDA, brasileiro, nascido em 05/03/1984, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Hiron Miranda e Jussara Maria de Amorim, residente e 

domiciliado na Rua M, quadra 04, casa 47, Residencial Buritis, bairro Nova 

Conquista, nesta Capital, da imputação delitiva descrita no art. 21 do 

Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e 

anotações de costume, inclusive com baixa no relatório estatístico. P. I. 
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CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 26 de novembro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 414810 Nr: 19822-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CABRAL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6.084

 Ante o exposto, o RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado para a apuração do delito previsto no artigo 129, §9º do 

Código Penal e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado LUPERCIO CABRAL SANTOS, já qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Intime-se a Defesa – 

via DJE.Ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o feito, procedendo às baixas e anotações devidas.P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 26 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 418233 Nr: 23505-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o crime previsto no art. 147 do Código Penal, bem 

como para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA, já qualificado nos autos, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Desta forma, 

declaro PREJUDICADA a audiência designada para o dia 06/05/2019 às 

13h30min.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o 

transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 26 

de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 433005 Nr: 8964-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 (...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA, brasileiro, nascido em 

11/11/1961, natural de Corumbá/MS, filho de José Antunes da Costa Filho 

e Hermelinda Nunes de Figueiredo Costa, residente e domiciliado na Rua 

12, nº 08, apart. 103, bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, como 

incurso nas penas do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da 

pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do 

mesmo Códex.(...).Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a 

serem consideradas, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) 

mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por entender justa e 

necessária a reprovação do crime.O regime de cumprimento de pena será 

o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código 

Penal.Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria 

da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com 

o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na 

Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida 

socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 

44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins 

lucrativos, a ser indicada pelo Juízo da Execução.DEIXO de fixar valor 

mínimo de danos, pelas razões já esposadas.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas processuais, uma vez que ao constituir advogado 

demonstrou, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para 

assumir este encargo.Intime-se a Defesa – via DJE.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 439863 Nr: 16408-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 (...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA, brasileiro, nascido em 

11/11/1961, natural de Corumbá/MS, filho de José Antunes da Costa Filho 

e Hermelinda Nunes de Figueiredo Costa, residente e domiciliado na Rua 

12, nº 08, apart. 103, bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, como 

incurso nas penas do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da 

pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do 

mesmo Códex.(...).Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a 

serem consideradas, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) 

mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por entender justa e 

necessária a reprovação do crime.O regime de cumprimento de pena será 

o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código 

Penal.Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria 

da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com 

o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na 

Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida 

socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 

44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins 

lucrativos, a ser indicada pelo Juízo da Execução.DEIXO de fixar valor 

mínimo de danos, pelas razões já esposadas.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas processuais, uma vez que ao constituir advogado 

demonstrou, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para 

assumir este encargo.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 419813 Nr: 25177-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12198-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Denúncia ofertada, para ABSOLVER o réu ADRIAN STIL 

DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, nascido em 17/10/1988, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Marlene de Oliveira Santos, residente e domiciliado na 

Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 130, bairro Santa Helena, nesta Capital, 

das imputações delitivas descritas no art. 147 e art. 157, ambos do Código 

Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada 

em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e anotações de costume, 

inclusive com baixa no relatório estatístico. P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 534904 Nr: 26599-37.2018.811.0042

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 314 de 650



 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: CKDSSV, CDSV, CKDSSV, CMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694

 Vistos em saneamento,[...] INDEFIRO o seu pedido de concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita[...] Desta forma, analisando o trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 

153/154, para modificar a decisão de fls. 137/139, no que se refere aos 

alimentos provisórios, para doravante fixar a obrigação alimentícia do réu 

em favor dos seus filhos Clara e Carlos Miguel, no equivalente ao 

pagamento da mensalidade escolar das crianças, diretamente na escola 

em que elas se encontram matriculadas (Colégio Coração de Jesus) mais 

o pagamento da van escolar, que segundo alegações do próprio réu já 

vem sendo por ele pago e o pagamento, por meio de depósito, diretamente 

na conta corrente da genitora dos alimentados, do correspondente a 

120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo vigente no país, que 

perfaz hoje a quantia de R$ 1.202,04 (Um mil duzentos e dois reais e 

quatro centavos), a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês. [...]. Fixo 

como pontos controvertidos as condições das partes para o exercício da 

guarda compartilhada; as possibilidades do réu e as necessidades da 

autora e de seus filhos para a fixação da obrigação alimentícia. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, 

especificarem outras provas que pretendem produzir, justificando-as. 

Existindo pedido para produção de prova testemunhal, as partes devem 

apresentar rol de testemunhas no mesmo ato.Além disso, nos termos do 

art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, deverá ela requerer o 

depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que esta seja interrogada 

na audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes, via DJE.Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 26 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.: 514968 Nr: 7440-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052

 Diferente do que ocorre no processo civil, no processo penal a conexão 

é compreendida como a dependência recíproca que dois ou mais fatos 

delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um 

mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que 

este tenha uma perfeita visão do quadro probatório.Portanto, a conexão 

no processo penal provoca a reunião de ações penais num mesmo 

processo, funcionando como causa de modificação da competência 

relativa mediante a prorrogação de competência, o que ocorre somente se 

restar configurada alguma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 

76, do CPP.No entanto, no presente caso, não se verifica qualquer das 

hipóteses, sobretudo porque a demanda de cód. 446081 se trata de 

medida protetiva da lei 11.340/06 já sentenciada, tramitando apenas em 

sede de cumprimento de sentença.Apenas a título elucidativo, cabe 

destacar que a causa de pedir das demandas também é diversa, posto 

que na ação penal a causa de pedir é o fato no qual se funda a demanda, 

ou seja, é que a descrição do fato supostamente criminoso.Já a causa de 

pedir no cumprimento de sentença consiste na afirmação realizada pelo 

credor de que a obrigação não foi satisfeita voluntariamente, ou seja, 

quando o direito reconhecido no título judicial não foi satisfeito, levando à 

necessidade de que se procedam atos sub-rogatórios para fazer valer a 

condenação imposta ao devedor.Diante de todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido de conexão realizado pela defesa, devendo a parte requerer a 

produção de provas que entender cabível nos presentes autos.INTIME-SE 

o patrono do acusado via DJE para apresentar a resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 396, do CPP.Após a juntada da 

defesa, REMESSA ao Ministério Público.Às providencias. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503924 Nr: 42954-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846

 Ante o exposto, e não havendo mais preliminares ao mérito a serem 

decididas, e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, 

RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 20.02.2019 às 14h30min.INTIMEM-SE a vítima, a testemunha e o 

acusado, pessoalmente.INTIME-SE a defesa, via DJE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 11372-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado RAFAEL BASTIAN FAGUNDES, brasileiro, solteiro, analista de 

sistemas, nascido em 28/06/1979, natural de Porto Alegre/RS, filho de 

Edilson Lima Fagundes e Maria Helena Bastian Fagundes, inscrito no CPF 

sob o n. 870.309.771-49 e RG 10125272 SSP/MT, residente e domiciliado 

na rua Tenente Eulálio Guerra, n. 1312, bairro Morada do Sol, nesta capital, 

das sanções do art. 147 e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, além do 

art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE 

DETERMINAR a intimação pessoal do acusado.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Transitada em julgado, 

PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, 

após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 

P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 507070 Nr: 46101-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA de fls. 115/134, eis que ausentes os pressupostos e 

requisitos para tanto no caso vertente.De igual sorte, declaro 

PREJUDICADO O PEDIDO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO de fls. 

104/112, posto que, conforme acima esclarecido, já fora adotada medida 

inclusive mais gravosa (decretação da prisão preventiva do requerido) 

para salvaguardar a requerente.Outrossim, considerando o Termo de 

Renúncia dos patronos do requerido de fls. 113/114, procedam-se as 

anotações necessárias.No mais, APENSE-SE ao feito de id. 

550398.Intime-se a requerente, por meio de seus patronos – via 
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DJE.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 

21 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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440242 Nr: 16802-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKE SANTOS COSTA, EDY CARLOS DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

os acusados ELKE SANTOS COSTA, brasileira, casada, funcionária 

pública, nascida em 11/10/1976, natural de Cuiabá/MT, filha de Argentina 

Santos Costa, inscrita no CPF sob o n. 813.727.631-15 e RG 60101 

MTE/MT, e EDY CARLOS DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, policial 

militar, nascido em 25/10/1975, natural de Tabocas/BA, filho de José Alves 

dos santos e Maria Anunciação da Silva Santos, inscrito no CPF sob o n. 

793.157.201-72 e RG 0774830492 SSP/BA, ambos residentes e 

domiciliados na rua B, quadra 05, casa 26, residencial Solar da Chapada, 

nesta capital da sanção do art. 99, do Estatuto do Idoso, o que faço com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, já em 

relação a sanção do art. 102, do Estatuto do Idoso, absolvo com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.De outro lado, 

INDEFIRO o pedido para encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério 

Público para apurar a eventual prática do crime de denunciação caluniosa 

cometido por Delci Costa Pereira, especialmente porque aquela entidade já 

tomou conhecimento dos fatos durante a instrução processual, bem como 

no momento da formulação de seus memoriais escritos.Conforme 

inteligência do artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a 

intimação pessoal dos acusados.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE o 

patrono dos acusados via DJE.Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as 

anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo. P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de Novembro 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460478 Nr: 233-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLES BENTO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8951, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - 

OAB:9.801, TARCILA GRACIANI DE DE SOUZA - OAB:12005, Unic 

Pantanal - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado DARLES BENTO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, convivente, 

adesivador, nascido em 21/03/1984, natural de Cuiabá/MT, filho de Ana 

Iracema d Oliveira e Blandino Leite da Silva, inscrito no CPF sob o n. 

008.013.771-70 e RG 1708429-6 SSP/MT, residente e domiciliado na rua 

Paraíba, quadra 74, n. 120, bairro CPA II, nesta capital, da sanção do art. 

21 (vias de fato), do decreto-lei 3688/41, ocorrida em Novembro de 2016, 

o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de 

Processo Penal, além da sanção do art. 21, do decreto-lei 3688/41, 

ocorrida no dia 30/12/2016, o que faço com fundamento no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Conforme inteligência do artigo 

1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via 

DJE.Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e comunicações 

constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo. P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 456882 Nr: 34195-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS WENDER CURVO RONDON 

- OAB:15913, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAÚJO - OAB:8510

 VISTOS.

Trata-se de “Pedido de Medidas Protetivas” no qual foi realizado acordo 

entre as partes, devidamente homologado por meio da sentença de fls. 

51/53, mantida incólume pelo acórdão juntado aos autos às fls. 158/163.

 Após a prolação de sentença de homologação do acordo e antes da 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado para 

apreciação de recurso de apelação interposto pelo requerido, a 

requerente, às fls. 104, pleiteou o cumprimento de sentença, para que o 

requerido fosse intimado para efetuar o pagamento das prestações 

devidas de um apartamento que na partilha ficou para ela, o que, no 

entanto, foi indeferido por meio da decisão de fls. 130/132, em razão da 

ausência de trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo.

 Às fls. 165, foi certificado o trânsito em julgado da sentença e 

determinada a remessa dos autos a esta instância singela.

Após o trânsito em julgado, as partes vieram aos autos “requerer a 

juntada de acordo”, informando o cumprimento da obrigação que a 

requerente pretendia executar às fls. 104.

Acontece que, conforme acima asseverado, a pretensão da requerente já 

havia sido indeferida por meio da decisão de 130/132, não havendo, 

portanto que se falar em cumprimento de sentença e muito menos em 

homologação de acordo realizado pelas partes visando o cumprimento da 

obrigação.

 No mais, tendo em vista o trânsito em julgado, cumpra-se, integralmente a 

sentença de fls. 51/53, expedindo mandado de averbação do divórcio, 

ficando a expedição do formal de partilha condicionada à comprovação do 

pagamento das custas.

 Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e não havendo comprovação do 

recolhimento das custas e nada sendo requerido pelas partes, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos.

 Intimem-se as partes, via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527357 Nr: 19279-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, verifica-se de forma evidente a inexistência de 

litispendência entre as demandas de cód. 435157 e 399767, pois a ação 

penal possui como pedido a condenação com base na pena prevista para 

o respectivo crime. Já a ação cautelar civil prevista na lei 11.340/06 possui 

como pedido as medidas protetivas previstas nos artigos 22, 23 e 24 da lei 

Maria da Penha com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE a 

presente EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, declarando extinto o presente 

processo incidente. Ciência ao Ministério Público. INTIME-SE o patrono do 

acusado via DJE. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 26 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.: 549285 Nr: 40229-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SARATE DE MENDONÇA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732

 Carta Precatória n° 40229-63.2018.811.0042 (Cód. 549285)

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha VIRGÍLIO VILÁ 

MOURA, em ação penal em face do acusado WELLINGTON SARATE DE 

MENDONÇA pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §1°, II, e 

§9°, todos do Código Penal Brasileiro, em desfavor da vítima ALINE 

CORREIA RIOS.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 06/02/2019 às 13:45 horas.

INTIME-SE a testemunha, nos termos do art. 212, §2º, do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE a defesa, via DJE.

Ciência ao Ministério público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527756 Nr: 19658-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCNDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THASSIA LORENA DE ANDRADE 

DIAS - OAB:18534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes às fls. 

29/29v, com fundamento no art. 487, Inc. III, do Código de Processo Civil, 

bem como, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 20/20v, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) 

anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.DO DIVÓRCIO: 

DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL CINTHIA NEVES DA SILVA 

BARROS e CLAUDIO ROBERTO PRUDÊNCIO DE BARROS, com 

fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional n. 66/2010. A requerente voltará a usar o 

nome de solteira CINTHIA NEVES DA SILVA.DOS BENS: As partes 

reconhecem que possuem um imóvel localizado na Rua Cento e Onze, nº 

09, CPA IV – Morada da Serra, Cuiabá-MT, imóvel este que não está 

quitado. E decidem vende-lo, pelo preço mínimo de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), sendo que após a sua venda, o valor será usado 

para a quitação do mesmo, e o que restar, será partilhado em partes iguais 

entre as partes.Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao(s) 

feito(s) principal(is) eventualmente em trâmite.Isento o requerido do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Sem prejuízo, 

REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério Público para manifestação 

acerca da petição de fls. 48.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE AS 

PARTES.EXPEÇA-SE O MANDADO DE AVERBAÇÃOEXPEÇA-SE O QUE 

MAIS FOR NECESSÁRIO.Às providências. P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de 

novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527369 Nr: 19290-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618

 HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, em audiência de conciliação 

de fls.44/44v, e por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "B" do Código de 

Processo Civil. REVOGO as medidas protetivas alhures deferidas.Em 

audiência de conciliação às fls. 44/44v, as partes firmaram acordo nos 

seguintes termos:DOS ALIMENTOS: As partes acordam que o requerido 

pagará a título de pensão alimentícia a porcentagem de 42% do salário 

mínimo, equivalente a R$400,68 (quatrocentos reais e sessenta e oito 

centavos) reais, e a sua majoração estará vinculada ao salário mínimo. O 

depósito dos alimentos será feito todo o dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se em 10/08/2018. O depósito será feito na conta: Banco Caixa 

Econômica Federal, Agência; 3276, conta: 00003261-3 operação 13.DA 

GUARDA: A guarda do menor será compartilhada, porém o menor 

continuará morando com a genitora.DO DIREITO DE CONVIVÊNICA: O 

genitor exercerá seu direito de visitas da seguinte forma, buscará o menor 

em fins de semana alternados, buscando o menor na casa da genitora a 

partir das 12h 00min do sábado e devolverá no domingo até às 18h 

00min.DOS BENS: Nesse ato a requerente entrega ao requerido um cartão 

do banco Itaú, nº5899 1619 8050 1921 de titularidade do Sr. Deomarcos 

Antunes Santos, bem como faz a entrega de duas folhas de cheques 

emitidos pelo Sr. Deomarcos Antunes Santos, também do banco Itaú com a 

seguinte numeração

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520622 Nr: 12693-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3.932

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes às fls. 38, 

com fundamento no art. 487, Inc. III, do Código de Processo Civil, bem 

como, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em apreço e, nos termos do art. 

487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 13/14, mantendo 

as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 01 (ano) ano a 

partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.DA GUARDA - As 

partes acordam que a guarda do menor IAN PAULO VIEIRA PAVANI, de 14 

(quatorze) anos, será compartilhada pelos genitores, porém o menor 

continuará morando com a genitora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 387792 Nr: 1869-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas.Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente.Sendo a ré pessoa pobre, isento-a do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa via –DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 27 de 

novembro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 
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Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 418873 Nr: 24154-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado 

para a apuração dos delitos previstos nos artigos 129, §9º e art. 147 do 

Código Penal e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO, já qualificado nos 

autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Intime-se 

a Defesa via –DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo 

recursal, ARQUIVE-SE o feito, procedendo às baixas e anotações 

devidas.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 27 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462611 Nr: 2457-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Com o transcurso do prazo determinado supra (seis meses a 

contar da presente data) e, havendo medida de bloqueio de bens ou 

outras de natureza patrimonial, e não existindo ação cível em curso nessa 

Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao 

Cartório competente informando sobre a revogação da medida.Consigo, 

por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas 

perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, bem como deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art .  19 da 11.340/06, não necessi tando, destar te,  de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo determinado 

de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com 

a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá, 27 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 Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512620 Nr: 5279-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21.593

 JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas.Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 27 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 Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 462421 Nr: 2271-77.2017.811.0042

 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: ENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THDSCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 Vistos em saneamento,

Trata-se de “Ação Revisional de Alimentos c/c Regulamentação do Direito 

de Visita” proposta por EVANELSON NASCIMENTO SANTOS em desfavor 

de DAVI LUCCAS DA SILVA CALIXTO, representado por sua genitora 

Tayna Hemmly da Silva, pretendendo a redução da obrigação alimentícia 

prestada ao filho de 30% (trinta por cento) para 22% (vinte e dois) por 

cento do salário mínimo e a revisão do seu direito de visitas, buscando a 

criança, em finais de semana alternados, na sexta feira no período da 

tarde e devolvendo-a na casa de sua genitora no domingo à tarde.

 Tentada a conciliação esta restou infrutífera.

A representante do alimentado apresentou a contestação com 

reconvenção de fls. 49/66, contestando os pedidos do alimentante e 

requerendo os benefícios da gratuidade da justiça; que seja os avós 

paternos chamados a integrar o polo passivo da lide a fim de 

complementar a obrigação alimentícia; a execução das prestações 

alimentícias em atraso; a majoração da obrigação alimentícia de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo para o equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo e a expedição de “ofício ao INSS, requerendo 

informações acerca da existência de vínculos empregatícios do autor”.

 Impugnação à contestação às fls. 79/84.

Os autos vieram conclusos para decisão.

EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O alimentado, representado por sua genitora apresentou, juntamente com 

sua contestação, reconvenção requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita; que seja os avós paternos chamados a integrar o polo passivo 

da lide a fim de complementar a obrigação alimentícia; a execução das 

prestações alimentícias em atraso; a majoração da obrigação alimentícia 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo para o equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo e a expedição de ofício ao INSS 

(fls. 49/66).

 Em razão da demonstração da hipossuficiência financeira da 

representante do alimentado (fotocópia da CTPS às fls. 67/68), defiro a ele 

os benefícios da Justiça Gratuita. Promovam-se as anotações 

necessárias.

Pretende o alimentado, em sua reconvenção, que seja os avós paternos 

chamados a integrar o polo passivo da lide a fim de complementar a 

obrigação alimentícia.

Acontece que a obrigação alimentícia dos avós é complementar e 

subsidiária ao do filho devedor, ou seja, antes de serem compelidos a 

prestação alimentícia, deve restar comprovada a incapacidade do genitor 

da criança, o que só ocorrerá no curso do processo, devendo tal 

pretensão ser buscada apenas após isso, razão pela qual, indefiro esse 

pedido.

 Corroborando esse entendimento:
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“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. PEDIDO 

PARCIALMENTE INCONTROVERSO. REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, FIXANDO OS ALIMENTOS NOS LIMITES 

DO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA PARTE DEMANDADA. 1. 

Consoante a Súmula 596 do STJ, a obrigação alimentar dos avós tem 

natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso 

de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Desse 

modo, para que se justifique a fixação dos alimentos avoengos, deve 

haver prova da referida impossibilidade dos genitores. [...]. DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70078827805, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 01/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCAPACIDADE DOS GENITORES. 

Dever alimentar dos pais não afastado. Inteligência dos arts. 1.694, caput, 

1.697 e 1.698 do CCB. A obrigação de alimentos somente será repassada 

aos avós, excepcionalmente, quando comprovada a incapacidade dos 

genitores de prestá-los, a quem incumbe primeiramente esse dever, 

decorrente do poder familiar. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70079051009, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018)

Melhor sorte não assiste ao alimentado, ao pretender, nestes autos da 

ação revisional de alimentos, a execução da obrigação alimentícia, pois 

conforme disposição do art. 343 do Código de Processo de Civil, “é lícito 

ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 

com a ação principal e com fundamento da defesa” e não há conexão 

alguma entre a ação revisional e a pretensão executiva, razão pela qual, 

indefiro o seu pedido.

 Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDENTE. Inexiste conexão 

entre ação de execução de alimentos e ação revisional dos mesmos 

alimentos, a justificar o trâmite conjunto de tais demandas no mesmo juízo. 

[...].” (Conflito de Competência Nº 70076438621, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 22/01/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. Não 

há conexão entre a ação revisional de alimentos e a execução de 

alimentos, uma vez que o objeto e a causa de pedir são diversos. 

JULGADO PROCEDENTE O CONFLITO.” (Conflito de Competência Nº 

70068233386, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 11/02/2016)

Pretende ainda o alimentado a expedição de ofício ao “INSS”, para a 

verificação de vínculo empregatício do autor.

Visando a comprovação da capacidade financeira do alimentante, defiro o 

pedido e determino a expedição de ofício à Delegacia Regional do Trabalho 

requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações sobre eventual 

vínculo deste.

No mais, não há questões pendentes de apreciação e inexistem matérias 

preliminares a serem apreciadas, restando apenas questão de mérito que 

será apreciada no momento oportuno.

As partes estão regularmente representadas, e não vislumbro 

irregularidades ou vícios a serem sanados, pelo que declaro o processo 

saneado, nos termos do art. 357, do CPC.

 Fixo como pontos controvertidos as condições do autor para o exercício 

do direito de visitas ao réu e no que ser refere à obrigação alimentícia, as 

possibilidades do autor e as necessidades do alimentado; sendo que, a 

distribuição do ônus da prova deve-se dar na forma prevista no art. 373, I 

e II, do CPC.

Para dirimir a controvérsia DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial, na residência das partes, visando aferir as condições do 

autor para exercício do direito de visitas, bem como, suas possibilidades e 

as necessidades do réu, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Findo o prazo acima deferido e não tendo sido apresentado o relatório 

nos autos, autorizo, desde já, a cobrança junto ao Setor Multidisciplinar 

para juntada aos autos, sob pena de responsabilização.

 Juntado o relatório, remetam-se os autos à Defensoria Pública – Núcleo 

Criminal, para, querendo, sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias e após, intime-se o alimentado, via DJe, para em igual prazo se 

manifestar, sob pena de presunção de concordância.

Devem as partes, na oportunidade, especificar as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando-as. Existindo pedido para produção de 

prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de testemunhas no 

mesmo ato.

Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento.

Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 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.: 529117 Nr: 20894-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARAES - OAB:15620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 VISTOS. A vítima JOICE DANHONI, já qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com pedido de providências requerendo a concessão de 

medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 em desfavor de LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI pela prática de violência de gênero.[...] Por tal motivo, 

deixo de homologar o acordo realizado pelas partes na audiência de 

conciliação de fls. 38 e, tendo em vista a manifestação de interesse da 

requerente na manutenção das medidas protetivas, passo ao julgamento 

do presente pedido. [...] Por fim, considerando que não houve longo 

transcurso de longo prazo da data dos fatos e do deferimento das 

Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a necessidade de 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a sua revogação. Diante do exposto, julgo procedente o pedido em 

apreço e, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar 

proferida às fls. 24/25, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima 

pelo prazo de 2 (dois) anos a partir do deferimento da medida, salvo se a 

requerente manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas. Condeno o requerido ao pagamento de eventuais 

custas processuais.Não havendo requerimento, arquive-se o presente 

feito com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 27 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.: 443213 Nr: 19952-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIUS VINÍCIUS ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Representante do Núcleo de 

Prática Jurídica - Faculdade Cândido Rondon - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado CASSIUS VINICIUS ALVES BORGES, brasileiro, solteiro, 

coordenador financeiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em 08/11/1983, 

filho de Alci José Borges e Silvany Brito Alves, portador do RG 1396634-0 

SSP/MT e CPF 984.441.901-87, residente e domiciliado na rua Barão de 

Melgaço, n. 130, condomínio Minas Cuiabá, apartamento 101, bairro Porto, 

na cidade de Cuiabá/MT, da sanção do art. 65 (perturbação da 

tranquilidade), do decreto-lei 3.688/41, por duas vezes, o que faço com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. De outro 

lado, RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão Punitiva do 

Estado e por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

CASSIUS VINICIUS ALVES BORGES, em relação ao crime de ameaça 

previsto no art. 147, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 

107, inciso IV c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.Ciência ao Ministério 

Público.INTIME-SE o Unijuris da Faculdade Candido Rondon por meio de 

seu representante.Conforme inteligência do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, 

DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado. Transitada em 

julgado e após anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos.P.I.C.Cuiabá, 27 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440171 Nr: 16732-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Bezerra Benevides 

Ramos - OAB:13.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579/O, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado MARCELO DE ANDRADE E SILVA, brasileiro, divorciado, 

empregado público, nascido em 15/12/1979, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Odir de Andrade e Silva e Elizabeth Santiago Andrade e Silva, portador do 

RG n. 10611622 SSP/MT e CPF 896.029.191-91, residente e domiciliado na 

avenida dos Trabalhadores, n. 4300, Residencial Chapada do Mirante, 

bairro Carumbé, apartamento 303, bloco 11, Cuiabá/MT, das sanções do 

art. 147, caput (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código 

Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, 

DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Transitada em 

julgado, PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 

P.I.C.Cuiabá, 27 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 458610 Nr: 35979-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DE MELO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriane dos santos tavares - 

OAB:19564/0

 ...aplico o instituto da “emendatio libelli” (art. 383, CPP) e DESCLASSIFICO 

o crime de injúria real (art. 140, §2º, CP) para a contravenção penal de 

vias de fato (art. 129, §9º, do Código Penal) em concurso material com o 

crime de injúria (art. 140, caput, do CP). Consequentemente, RECONHEÇO 

a ilegitimidade do Ministério Público para ingressar com a ação penal pelo 

delito de injúria, bem como RECONHEÇO a DECADÊNCIA apenas em 

relação ao crime de injúria (art. 140, caput, do CP) em razão do transcurso 

do prazo previsto para oferecimento da queixa-crime, declarando, de 

ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ODENIR DE MELO MIRANDA 

em relação a esse delito, nos termos do artigo 107, IV, do CP. De outro 

lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu ODENIR DE MELO MIRANDA, ..., nas sanções do art. 21 (vias de fato) 

do Decreto-lei 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. No 

entanto, ABSOLVO o denunciado pelo crime previsto no art. 147, caput 

(ameaça), do Código Penal, nos moldes do art. 386, III, do Código de 

Processo Penal.....Encontro, então, a PENA DEFINITIVA de 17 (dezessete) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES pela contravenção de vias de fato, uma vez 

que não há outras agravantes/atenuante, nem causa de diminuição ou 

aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e 

suficiente a reprovação e punição da infração penal.O regime de 

cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código 

Penal, ...No que concerne à reparação dos danos causados pela infração 

(art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi 

ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de 

reconhecer o valor indenizatórioCondeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do 

acusado via DJE.INTIME-SE pessoalmente o acusado....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 404323 Nr: 8757-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15.399, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB:8874/B, 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A, UNIRONDON - 

Nucleo de Pratica Juridica - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu FERNANDO DE OLIVIEWRA VIEIRA..., na sanção do art. 140, §3º c/c 

art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal. De outro lado, o crime de 

ameaça já teve a sua prescrição da pretensão punitiva reconhecida às fls. 

127/130.A ...Assim, aumento a pena em 1/6 pela agravante, ou seja, 02 

(dois) meses de reclusão para a injúria racial.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA de 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 

(DEZ) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época do fato, uma vez que não há outras agravantes ou 

atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, bem como o art. 

387, §2º, do Código de Processo Penal.Deixo de aplicar a hipótese do 

artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito 

da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que 

concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a 

respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o 

valor indenizatório.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado 

via DJE.INTIME-SE o acusado pessoalmente.P.I.C.Cuiabá, 27 de novembro 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449064 Nr: 26034-44.2016.811.0042

 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: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Soares de Miranda - 

OAB:15123

 VISTOS.

Em razão da juntada aos autos das alegações finais do autor (fls. 

184/186), cumpra-se, integralmente, o já determinado às fls. 175, intimando 

a ré para a apresentação de memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo, apresentados os memoriais ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão para prolação de sentença.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 376839 Nr: 18264-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNVDL, ANVDL, IAN, VNVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

MÁRIO DONAL SPALATTI - OAB:23230/0, STEFANY BRAYANE 

WOHLFAHRT DE PINHO - OAB:20.776

 VISTOS.Às fls. 172/175, o exequente reitera o seu pedido de penhora do 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada para o 

pagamento da dívida, argumentando a existência de vasta jurisprudência a 

autorizar a concessão do seu pedido, mesmo quando não se tratar de 
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dívida de natureza alimentar. [....] Por tal motivo, INDEFIRO O PEDIDO DE 

FLS. 172/175 e determino a intimação do exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento da execução, sob pena de 

suspensão, em conformidade com o disposto no art. 921, III, do CPC. Findo 

o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão. Às providências.Intime-se (via DJe) e 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 de novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 485295 Nr: 24988-83.2017.811.0042

 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: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em razão da existência de interesses de incapaz e de pedido de 

reconhecimento da ocorrência de alienação parental, em atendimento ao 

disposto no art. 178, II, do CPC, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 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.: 467328 Nr: 7197-04.2017.811.0042

 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: MSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098/MT

 VISTOS.

Em razão da existência de interesses de incapaz e de pedido de exercício 

do direito de visitas de forma assistida, em atendimento ao disposto no art. 

178, II, do CPC, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 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.: 332531 Nr: 13091-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS, LD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633

 VISTOS.

Por ter restado infrutífera, conforme certidão de fls. 160, a intimação da 

perita anteriormente nomeada (fls. 153/154), nomeio, em substituição, o 

perito ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, devidamente cadastrado no 

Banco de Peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que, 

independente de compromisso, deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, ou seja, verificar a autenticidade da 

assinatura no documento de fls. 143, em confronto com as assinaturas de 

fls. 148, podendo ainda referido perito requisitar novas assinaturas de 

Muriel Reis Bastos Charupá, a fim de servir como parâmetro, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se o perito no endereço: Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 

3245, Bairro Carumbé, Cuiabá/MT, telefones: (65) 99945-7288 e (65) 

3686-2492, e-mail: antoniosilva@politec.mt.gov.br, dando ciência da 

presente nomeação e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários.

O perito nomeado poderá escusar-se do encargo ou ser recusado por 

impedimento ou suspeição (art. 467, do CPC), no prazo de 05 dias.

Com a proposta de honorários periciais nos autos, intimem-se as partes 

para, querendo, manifestarem, nos termos do art. 465, §3º, do CPC.

Conforme já asseverado na decisão de fls. 153/154, caso as partes 

desejem, poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1.º, do CPC, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, devendo ter 

ciência da data e local, indicados pelo perito, para ter início a produção da 

prova (art. 466, §2º, do CPC).

Com a resposta do perito nomeado dos autos, e decorrido o prazo para 

manifestação das partes, quanto aos honorários periciais, retornem 

conclusos para demais deliberações.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 518100 Nr: 10301-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCRZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939

 Diante disso, no que se refere à partilha de bens e à guarda unilateral da 

criança Isabella, em razão da ausência de controvérsia entre as partes, 

sem prescindíveis delongas, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento da procedência 

do pedido efetuado pelo autor em sua impugnação à contestação (fls. 

235/237), para que a guarda da filha do casal, Isabella Cunha Zarate 

Lopes, seja exercida, unilateralmente, pela ré Fernanda da Cunha Ramos 

Zarate Lopes e a partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento (crédito referente às parcelas pagas do financiamento do 

carro e notebook), se dê da seguinte forma:

- A ré pagará ao autor a título de meação das parcelas pagas do 

financiamento do carro, o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 

reais), a ser pago por meio de 01 (uma) entrada no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), devidos no prazo de 05 (cinco) dias após a 

publicação da presente decisão mais 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com vencimento inicial, 30 (trinta) dais após o 

pagamento da entrada.

 - O notebook ficará com as filhas do casal, para uso nas atividades 

escolares e com a guarda unilateral da filha do casal em favor da ré.

 Por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “A” c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do CPC.

 Não havendo recurso desta decisão, expeça-se o competente Termo de 

Guarda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 518100 Nr: 10301-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCRZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 321 de 650



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939

 No mais, não há questões pendentes de apreciação e inexistem matérias 

preliminares a serem apreciadas, restando apenas questão de mérito que 

será apreciada no momento oportuno.

As partes estão regularmente representadas, e não vislumbro 

irregularidades ou vícios a serem sanados, pelo que declaro o processo 

saneado, nos termos do art. 357, do CPC.

 Fixo como pontos controvertidos as condições do autor para o exercício 

do direito de visitas à filha menor do casal, sem o acompanhamento de 

outra pessoa da família e os alimentos pleiteados pelo autor.

Para dirimir a controvérsia, determino a realização de estudo psicossocial 

do caso, na residência das partes, devendo ser observado pelos 

profissionais do juízo as condições do autor para o exercício do direito de 

visitas e sua necessidade de recebimento de alimentos (possibilidade de 

reinserção no mercado de trabalho, existência de doença incapacitante) e 

as possibilidades da ré para a prestação da obrigação alimentícia e o 

prazo de 30 (trinta dias) para que o relatório do estudo seja juntado aos 

autos.

Com o relatório nos autos intimem-se as partes para, querendo, sobre ele 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

concordância.

 No mais, visando o regular andamento do feito, determino a intimação das 

partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, especificarem 

outras provas que pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido 

para produção de prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de 

testemunhas no mesmo ato.

Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes, via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318887 Nr: 18385-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, JORGE 

DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT, RAFAELA ZANELLA MORAES - OAB:22076/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925, 

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - OAB:17.174, TARCISIO LUIZ BRUN 

- OAB:16191-O

 Impulsionado para intimação da partes autora, para que se manifeste 

sobre a petição de fls. 239/249.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429975 Nr: 5527-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará ministrando curso pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no 

Tribunal de Justiça da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de Abril de 

2019, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado de intimação da vítima para que compareça ao ato, 

com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440471 Nr: 17031-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará ministrando curso pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no 

Tribunal de Justiça da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Considerando as certidões de fls. 91 e 93, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal para manifestação.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333440 Nr: 14072-63.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 Vistos etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Compulsando os autos verifico que fora decretada a ausência do 

acusado em audiência, em razão deste ter mudado de endereço e não 

informado este juízo. O processo teve seu curso normal e, às fls. 152/153, 

houve a habilitação de novo patrono patrocinando a defesa do réu e, 

requerendo, em suma, a reconsideração da decretação da revelia do 

acusado.

III. Com efeito, verifico que o referido pedido contou com aquiescência do 

Ministério Público (fl. 155), não vislumbrando, no vertente caso, qualquer 

prejuízo para a continuidade da instrução processual.

IV. Posto isto, havendo concordância do Ministério Público, revogo a 

decisão de fl. 128 verso, no tocante à decretação da revelia do acusado, 

e, por corolário, determino seja o acusado intimado dos próximos atos 

processuais.

V. Defiro os pedidos formulados pela defesa, constantes nos itens 2 e 3 

de fl. 153. Atenda-se como requer.

VI. Considerando que este magistrado estará ministrando curso pela 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM, no Tribunal de Justiça da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de 

Novembro de 2018, devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a 

audiência designada para este período.

 VII. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de Maio de 

2019, às 15h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

VIII. Intime-se, via DJE, o patrono do réu para que tome ciência e 

compareça ao ato.

IX. Ciência ao Ministério Público.

X. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 
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pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

XI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

XII. Intime-se.

XIII. Expeça-se o necessário.

XIV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 428840 Nr: 4326-35.2016.811.0042

 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: SGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que o CPC não exige intimação pessoal das partes quanto 

às sentenças prolatadas, mas, apenas, intimação pelo Diário de Justiça 

Eletrônico (CPC, do art. 205, § 3º ), certifique-se se houve publicação da 

sentença via Diário de Justiça e se houve trânsito em julgado da sentença 

de fls. 70/75.

II. Sendo positiva a certidão, expeça-se termo de guarda; cumpra-se os 

itens XIV, XV e XVI da referida sentença e, por fim, proceda-se conforme 

estatui o art. 611 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça - CNGC.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 449959 Nr: 26969-84.2016.811.0042

 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: ISDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVALDO ALVES DE CASTRO 

JUNIOR - OAB:19.562/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará ministrando curso pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no 

Tribunal de Justiça da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 27 de Março de 

2019, às 13h30min.

III. Intime-se a parte autora para que preste depoimento pessoal.

IV. 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.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 479362 Nr: 19157-54.2017.811.0042

 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: GODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará ministrando curso pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no 

Tribunal de Justiça da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 27 de Março de 

2019, às 14h30min.

III. Intimem-se as partes.

IV. 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.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 410119 Nr: 14802-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PAULO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR SOARES SILVA 

- OAB:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará ministrando curso pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, no 

Tribunal de Justiça da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

este período.

 II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de Janeiro de 

2019, às 13h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado de intimação da vítima e da testemunha Humberto 

para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Considerando tratar-se de processo que possui prioridade em sua 

tramitação, por ser a vítima pessoa idosa, determino maior celeridade no 

cumprimento da deliberação retro, em atendimento ao determinado pela 

Corregedora Geral da Justiça, no Ofício 02/2018-DAPI – CGJ/DAPI.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384314 Nr: 26303-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSG, JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução de alimentos.

II. Compulsando os autos verifico que a Defensoria Pública Cível, em sua 

manifestação de fls. 74, requereu que fosse realizada penhora online de 

contas bancárias em nome do executado, bem como encaminhado o título 

para protesto junto ao cartório, nos moldes do art. 528, § 3º do CPC e que 

seja realizado o protesto do executado, conforme art. 782, § 3º do CPC.

 III. Posto isto, defiro o pedido de fls.74.

IV. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da penhora on-line 

junto ao Sistema Bacen-Jud.

V. Após, abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que, em três dias, 

aportem aos autos certidão de teor da decisão que fixou os alimentos, a 

qual deverá conter os requisitos previstos no § 2º do art. 517 do CPC. 

Apresentada a certidão, encaminhe-se para protesto, conforme determina 

o art. 528, § 3º, do CPC.

VI. Sendo realizada a quitação por parte do executado e confirmada pela 

exequente, proceda-se a baixa, conforme determinado no art. 782, § 4º do 
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CPC.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 421431 Nr: 26974-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellem Monique Lage dos 

Santos - OAB:19280

 Vistos etc.

Tendo o defensor do réu sido devidamente intimado e não tendo 

comparecido, nem tampouco apresentado, até a abertura deste ato, 

qualquer justificativa, nomeio em substituição para este ato o Dra. Marilza 

de Castro Branco por força do que estabelece o § 2° do art. 265 do CPP.

Condeno o estado de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, 

equivalente a R$ 1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme prevê a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência na 

advocacia criminal.

 Expeça-se certidão de crédito em favor do Advogado dativo.

Intime-se o advogado de defesa do réu sobre as certidões de fls. 160 e 

162.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 493815 Nr: 33126-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.iv) em caso de não localização das partes por 

alteração de endereço, sem comunicação nos autos, proceda a intimação 

por edital, com prazo de 30 dias;v) após o trânsito em julgado, procedidas 

às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo;vi) 

extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao feito principal 

eventualmente em trâmite.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486185 Nr: 25838-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BGSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEUD WESLLEY MIKUNI, Cpf: 

01546792163, Rg: 2672311-5, Filiação: Vera Lucia Batista da Silva e 

Gilberto Mikuni, data de nascimento: 02/07/1994, brasileiro(a), natural de 

Arenapolis-MT, solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 14 de novembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503915 Nr: 42945-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLYAN AMARO SAMUEL FONSECA, 

Cpf: 00042499178, Rg: 12527289CNH, Filiação: Maria Jose Samuel e 

Waldemir Miranda Fonseca, data de nascimento: 11/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, casado(a), Telefone 65 9 9210-6754. atualmente em 

local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Cód. 503915 – MEDIDAS PROTETIVAS. REQUERENTE: 

Nilla Emanuela de Oliveira Fonseca, Endereço: Rua das Alterosas, nº 02, 

quadra 14, bairro Loteamento Frutal de Minas, Várzea Grande/MT, 

Telefone: (65) 98454-4492. REQUERIDO: Willyan Amaro Samuel Fonseca, 

Endereço: Av. Senador Metello, nº 503, bairro Porto, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99210-6754 e (65) 3321-6876.VISTOS.Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por NILLA EMANUELA DE OLIVEIRA 

FONSECA 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 dois crimes apenados pelo Código Penal 

(Ameaça e Injúria) – B.O. 2017.378576, por parte do requerido WILLYAN 

AMARO SAMUEL FONSECA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos 

da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando:Proibição ao agressor de aproximar-se 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo 

de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).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 “afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos”, eis que o contexto fático 

informa que as partes residem em casas separadas, demonstrando ser 
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desnecessária, pois, determinação nesse sentido.No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis.Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta 

decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei 

nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva.Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006).Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal.Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006.Tendo em vista que a urgência da medida, determino que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito.Deixo de 

designar Audiência de Conciliação, eis que aparentemente inexistem 

questões cíveis a serem resolvidas.INTIMEM-SE as partes. Consigno que a 

intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em 

atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006.CÓPIA DA 

PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível.CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2017.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 437701 Nr: 14111-21.2016.811.0042

 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: JPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 14111-21.2016.8.11.0042.

I – Dê-se ciência ao réu dos dados bancários de fl. 78.

II – Em seguida, nada sendo requerido, arquive-se.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107081 Nr: 3980-84.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGDQ, BER, DVVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNS, RVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20163 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Cite-se o requerido Thailson Nascimento Souza por edital, conforme 

determina o artigo 158, §4° do ECA, 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 

consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA;

2) Decorrido o prazo e não sendo apresentada Contestação pelo 

Requerido, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC , 

nomeio como curadora especial a Defensoria Pública que atua junto a esta 

vara especializada;

3) Intimem-se os Requerentes para que realizem o curso oferecido pela 

AMPARA;

4) Após, voltem-me conclusos para designação de audiência de instrução 

e julgamento, nos termos do art. 162, do ECA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 1133-75.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFRP, MVRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, Ingrid Gonçalves de Oliveira - OAB:16622, Mariana de 

Souza Leandro - OAB:25111/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 b) Cite-se o requerido Fagner João Peres Neto, para responder aos 

termos da inicial.

c) Conste no mandado que o prazo para que ofereça resposta escrita é 

de 10 (dez) dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no 

mandado a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do 

artigo 159 do ECA;

d) Realizada a citação do requerido, intime-se o advogado constituído para 

que requeira o que entender devido.

e) Após, a conclusão dos autos para os fins de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109122 Nr: 1274-94.2018.811.0063

 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, WKXDM, 

WEXdM, WXdM, WXdM, WXDM, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TXdS, JMDS, DBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.520/MT, Francisco Carneiro de Sousa - OAB:6990

 1) Cadastre-se as testemunhas arroladas às folhas 71, e o advogado dos 

requeridos, Dr. Francisco Carneiro de Sousa OAB/MT 6.990;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 05/12/2018 as 14:30 horas;
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3) Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente; 

Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhados das crianças/adolescentes;

4) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Dr. Francisco 

Carneiro de Sousa OAB/MT 6.990;

5) Notifique-se o Ministério Público dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91930 Nr: 719-82.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JMFdL, DASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

719-82.2015.811.0063, Protocolo 91930, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111950 Nr: 3604-64.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSM, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I, da Constituição Federal.

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.

 Dê-se vistas ao Ministério Público e à parte autora.

 Determino, ainda, que este processo seja encaminhado à Procuradoria do 

Município de Cuiabá, na pessoa de seu representante legal, para ciência 

do trâmite desta ação mandamental, conforme disposto no inciso II do 

artigo 7° da lei 12.016/2009 e 183,$ 1° do CPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107464 Nr: 4299-52.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHHMM, HM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais e, Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:

3.1 Autorizo o adolescente Henrique Hissachi Marques Matsunaga, a 

empreender viagem na companhia de sua avó paterna, Sra Harumio 

Matsunaga, para Nagoia- Japão, suprindo o consentimento materno e 

paterno;

3.2 Expeça-se Alvará de Autorização de Viagem ao Exterior;

3.3 Confirmo a liminar deferida às fls. 51/52;

3.4 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

3.5 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;

3.6 Após, com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações devidas.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7913 Nr: 1735-67.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Manuel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Maria Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

ADEMAR SANTAN FRANCO - OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:2836

 Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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: Carlos - OAB:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a petição juntada às fls. 262/266.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52390 Nr: 2379-34.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA PENHA PRATTI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8125/MS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como, para no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22345 Nr: 4702-17.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Frederico Kunze Pinto - 

OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como, para no prazo legal, requerer o que de direito.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23467 Nr: 5806-44.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Vitória Régia - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanecap - Companhia de Saneamento da 

Capital
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Regina Cursino Ferraz - 

OAB:3.020, REGINA MARIA DE MORAIS - OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Leite Ferreira - 

OAB:6952MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 2775/2005 (CÓDIGO 23467) – Número original 

5806-44.2005.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010032-69.2005.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 34220 Nr: 1862-26.2008.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deise de Goes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benq Eletrônica Ltda ( Siemens )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andré fonseca lemes - 

OAB:172666/SP

 Vistos,

 I – Diante do decurso do prazo da parte autora para restituição dos 

valores, DETERMINO ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte autora, ora 

executada, o bloqueio até a quantia indicada em ref. 112.

II - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a 

conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT.

 III - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT.

 IV - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, 

desde logo, liberados.

V - Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.

VI - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente/reclamada para, no prazo de quinze dias, indicar bens 

passíveis de penhora em nome da parte autora, sob pena de 

arquivamento.

 VII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da 

informação de existência de bens, requerer o desarquivamento.

VIII - Cumpra-se.

 João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40099 Nr: 1564-52.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neniva Cereais e Transportes Ltda., 

Krummenauer Transporte de Cargas Ltda, Nilvo Krummenauer, Nélio 

Krummenauer, Valmor Krummenauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Salomão Lobo - 

OAB:45.354

 Vistos.(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra as acusadas NENIVA 

CEREAIS E TRANSPORTES LTDA e KRUMMENAUER TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA, dando-as como incursas nas penas do art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/1998;EXPEÇA-SE carta precatória para realização 

de audiência de instrução e julgamento, bem como para inquirição das 

testemunhas arroladas pela defesa, nas respectivas Comarcas de seus 

domicílios.INTIME-SE a defesa para o seu acompanhamento.Ciência ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33219 Nr: 780-12.2017.811.0082

 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): Isael Lucio Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guerique Baraldi - Unijuris - 

OAB:25.758, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - UNUJURIS - 

OAB:OAB/MT 9.822, Núcleo de Prática Jurídica do Centro 

Universitário Unic II - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra ISAEL LÚCIO FERNANDES 

JÚNIOR, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 54, §1º, da Lei n. 

9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 DE ABRIL DE 

2019, às 14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, será 

oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será 

ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação do acusado, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que o acusado 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Por outro lado, DEFIRO o pedido formulado pela defesa nomeada às fls. 

53/55, com as baixas e anotações de estilo.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30811 Nr: 2272-73.2016.811.0082

 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): MR3 - MINERAÇÃO LTDA - ME, Rosivete 

Nassarden Metelo, Aleixo Dionizio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Moreno Sanches 

Júnior - OAB:4759, Maria do Carmo de Oliveira Neta - OAB:2978, 

Tayni Marcelly Moreno de Assunção Tenuta - OAB:11993

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 207 

e designo audiência de justificação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

15h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato, por meio de oficial de Justiça, em seu 

endereço constante nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34682 Nr: 1746-72.2017.811.0082

 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): Nossila Materiais de Construção Ltda - ME, 

Antonio Ursulino Augusto, Alisson Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Aparecido Mendes 

Andrade - OAB:9.033

 Diante do exposto, reconhecida a incompetência deste juízo para 

processar e julgar o crime tipificado no art. 299, do Código Penal, DECLINO 

de minha competência jurisdicional em favor da Justiça Federal, nos 

termos do art. 109, inciso IV, da Constituição da República, para onde 

DETERMINO a remessa dos autos.Dê-se vista dos autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para ciência desta decisão.Após, remetam-se estes 

autos, com as baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25265 Nr: 129-48.2015.811.0082

 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): L. R. Romani Caldeira - EPP, Leocimar Regina 

Romani Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 Intimo o(a) advogado(a) da autora do fato L. R. Romani Caldeira EPP para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de 

pagamento integral, das parcelas pagas até esta data, a título de 

transação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33586 Nr: 985-41.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Dhones Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA SILVA 

- Unirondon - OAB:OAB/MT 11.637, Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Faculdade Cândido Rondon - OAB:

 Intimo o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon para 

apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28557 Nr: 740-64.2016.811.0082

 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): A Trevisan Madeiras - ME, Anderson Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

UFMT - OAB:, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 INTIMAÇÃO do COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURIDICAS 

DA UFMT, na pessoa de seu representante legal, acerca da nomeação 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta escrita à 

acusação, esclarecendo que a nomeação se deu em decorrência dos 

princípios do contraditório e ampla defesa, bem como da garantia 

constitucional de assistência judiciária e não por hipossuficiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35691 Nr: 2468-09.2017.811.0082

 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): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GUAXUPE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592/MT, 

João Pedro da Fonseca Araújo - OAB:21408/O

 Intimo o(a) advogado(a) da autora do fatoIndústria e Comércio de 

Madeiars Guaxupé Ltda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos os comprovantes de pagamento integral, das parcelas pagas até 

esta data, a título de composição civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31127 Nr: 26875-33.2014.811.0002

 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: MPDEDMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 Intimo o(a) advogado(a)de José Leonardo de Oliveira, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de pagamento integral, 

das parcelas pagas até esta data, a título de composição civil e transação 

penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 2624-94.2017.811.0082

 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): W F L PEIXOTO REPRESENTACAO E 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, Wandila Freire Leão 

Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de cumprimento 

da composição civil e transação penal acordadas em audiência de 

transação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30731 Nr: 2195-64.2016.811.0082

 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): Geraldo Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves de Oliveira - 

OAB:8.083

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de cumprimento 

da composição civil e transação penal acordadas em audiência de 

transação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36849 Nr: 3225-03.2017.811.0082

 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): A.GOMES DE OLIVEIRA MADEIRAS - ME, João 

Pinto Martines

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marconiel Pouzo de Amorim 

- OAB:15875E, Rafael Moraes Valente - OAB:21549, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de cumprimento 

da composição civil e transação penal acordadas em audiência de 

transação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 2348-97.2016.811.0082

 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): Doralice Gonçalina de Assis Scarulis, Arlindo 

Miguel Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stábile Ribeiro - 

OAB:3213, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, Pedro 

Marcelo de Simone - OAB:3937

 Intimo a defesa da autora do fato Doralice Gonçalina de Assis Scarulis, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, junte manifestação pessoal da autora 

do fato quanto à aceitação ou não da proposta ministerial realizada em 

audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39619 Nr: 1248-39.2018.811.0082

 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): ZS Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Erwin Werner Zubler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Rosa Trevisan 

- OAB:21249-B

 Intimo a defesa e da pessoa jurídica autora do fato, para que no prazo de 

10 (dez) dias para que junte aos autos declaração assinada pelo autor do 

fato ERWIN WERNER ZUBLER, quanto à aceitação ou não da proposta de 

transação penal formulada em audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35479 Nr: 2342-56.2017.811.0082

 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): OLIVEIRA & VASELI LTDA, PALMEIRAS GAS E 

BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que se 

manifeste acerca da informação do Departamento de Depósitos Judiciais 

de que não foi localizado o pagamento da guia de depósito judicial ID 

081240000007448468, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30023 Nr: 1629-18.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, Juliana Custódio de Souza - 

OAB:17281/O, Núcleo de Prática Jurídica da Unic - OAB:

 Intimo o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unic, para que no prazo de 10 

(dez) dias junte aos autos os documentos que julgar necessários, 

conforme requerido em audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27934 Nr: 259-04.2016.811.0082

 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): J. M. Nilza Eireli - ME, José Moreira Niza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Intimo a defesa constituída nos autos para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o assento de óbito do denunciado JOSÉ MOREIRA 

NIZA

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000635-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a Exequente para 

apresentar na Secretaria deste Juizado as vias originais das Certidões de 

Honorários referente à esta Ação de Execução, conforme sentença de ID. 

13706255. Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500866-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR BENTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar na Secretaria deste Juizado a via original da Certidão de 

Crédito Salarial, referente à esta Ação de Execução, conforme sentença 

de ID. 12548562. Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504674-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELL DE CARVALHO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(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 Numero do Processo: 

0504674-90.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELL DE CARVALHO 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Alega o 

exequente que a obrigação segue descumprida. Requer a expedição de 

oficio ao Comandante da PM e imposição de multa. Verifica-se que se trata 

de execução definitiva do acórdão de ID 9313598, com a seguinte ementa: 

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – EDIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 555/2014 – AUMENTO DO LIMITE DE 

IDADE CONCURSAL – EDIÇÃO DE LEI COMPLENTAR PARA SOLUÇÃO 

DOS CASOS JUDICIALIZADOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 

586/2016 – CANDIDATO COM IDADE DENTRO DO PERMITIDO E EM 

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

586/2016 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.” 

Na decisão restou determinado: “Por estas razões, conheço do recurso e 

DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o ato de rejeição da inscrição do 

recorrente ao cargo de soldado da polícia militar estadual, por idade, 

permitindo o prosseguimento no certame, salvo se outros empecilhos 

legais existirem. Como se observa além da declaração de nulidade do ato 

a Turma Recursal Única determinou o prosseguimento do autor no 

certame. O requerido foi regularmente intimado para cumprir a obrigação 

(id 11486488, 12565752, 12590123). Aportou nos autos o documento de 

id 16001774, Ofício n.º 941/SUBJUD/2018, de 13 de março de 2018, por 
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meio do qual o Subprocurador-Geral Judicial da Procuradoria-Geral do 

Estado encaminha ao Senhor Comandante Geral da PMMT a cópia da 

decisão e solicita a adoção das providências, a encargo daquela 

autoridade, para a execução da ordem, ressalvando que a questão não se 

insere naquelas acobertadas pela liminar deferida na ADI n.º 

1012296-64.2017.8.11.0000. Pelo teor do ofício subscrito pelo membro da 

PGE verifica-se que não há oposição do Estado de Mato Grosso para o 

cumprimento da decisão judicial. Segundo indica a peça de id 16001764 o 

candidato esta paralisado na 5ª fase do certame (investigação documental 

e funcional, de caráter unicamente eliminatório) – item 12 do Edital (id 

165378). Ocorre que a execução dessa fase não está a cargo do 

Comando Geral ou da PM, mas da FUNCAB, a qual não integra o polo 

passivo da ação. O acórdão não exime o exequente do cumprimento das 

normas editalícias, tão somente afasta o limite de idade, de modo que para 

a correta habilitação deve ser entregue e analisada toda a documentação 

exigida pelo item 12[1] do Edital de certame. Pelo que se depreende do 

documento de id 16001773 aparentemente foi entregue a documentação à 

FUNCAB, contudo não é possível saber se foi analisada, haja vista que 

consta como motivo da “não recomendação” o não atendimento ao item 3, 

da alínea L, do edital (referente ao critério etário). O julgado é taxativo ao 

definir que afasta a limitação da idade e permite o prosseguimento no 

certame, salvo se outros empecilhos legais existirem. Desse modo, o 

candidato não está dispensado da fase, mas tão somente não poderá ser 

excluído do certame pela aplicação do limite etário. Nesse contexto, o 

cumprimento da sentença passa, necessariamente, pela avaliação a que 

alude o item 12 do Edital do certame, cujo encargo cabe à FUNCAB. Ante o 

exposto: 1) intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para informar nos 

autos, no prazo de 30 dias, o resultado da fase bem como as providências 

adotadas para o cumprimento da ordem; 2) oficie-se ao representante 

legal da banca executora da fase - FUNCAB -, no endereço a ser 

fornecido pelo exequente, para que , no prazo de 15 dias, submeta o autor 

a avaliação da quinta fase do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 

DE VAGAS PARA OS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA 

MILITAR E SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR regido pelo 

EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2013 - SAD/SESP/MT, DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2013, ou , caso já possua a avaliação, encaminhe ao 

requerido, no mesmo prazo, para que o candidato, se não eliminado por 

causa diversa critério etário, possa prosseguir no certame; 3) oficie-se ao 

Comandante Geral da PMMT para que adote as providências a seu 

encargo para o prosseguimento do autor no certame tão logo seja 

considerado habilitado na 5ª fase do certame. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal [1] 12. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E 

FUNCIONAL 12.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de 

caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os 

candidatos não eliminados na Quarta Fase: Exame Médico-Ondontológico. 

12.1.1. O candidato deverá entregar a documentação desta fase no 

mesmo local, data e horário da realização da Terceira Fase: Avaliação 

Psicológica, porém, apenas será avaliada a documentação do candidato 

considerado APTO na Quarta Fase: Exame Médico-Ondontológico. 12.2. A 

Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e 

a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como 

resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 12.3. Para fins de 

análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato 

deverá apresentar os seguintes documentos: a) fotocópia autenticada do 

documento de identidade; b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa 

Física – CPF; c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da 

última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das 

obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último 

e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca 

exerceu atividade laboral; f) fotocópia autenticada do diploma de 

conclusão do ensino médio; g) fotocópia autenticada do comprovante da 

residência atual (água, luz, telefone, etc.); h) declaração firmada de não 

haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer 

função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, 

aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, 

estadual e/ou municipal; i) certidão negativa de antecedentes criminais dos 

lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo 

órgão de Segurança Pública responsável; j) certidões negativas criminais 

da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido 

nos últimos 05 (cinco) anos; k) apresentar fotocópia autenticada da última 

declaração de bens apresentada na Receita Federal; e l) entregar a Ficha 

de Informações Confidenciais (FIC), preenchida e assinada, conforme 

modelo disponível no site www.funcab.org, após a convocação para a 

fase. 12.3.1. Na hipótese do candidato não possuir o documento que se 

refere a alínea “f” do subitem anterior, será aceita a declaração de 

conclusão de curso acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda 

estiver cursando o ensino médio, será aceita fotocópia autenticada da 

declaração escolar acompanhada de histórico escolar parcial. 12.3.2.Na 

hipótese do candidato não possuir o documento que se refere a alínea “k” 

do subitem anterior, será aceita a declaração nos moldes previstos no 

Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução 

Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002. 12.3.3.Somente serão aceitas as 

certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante 

das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

anteriores à data de entrega fixada em edital. 12.3.4.Os documentos a que 

se refere o subitem 12.3 deverão ser entregues, em original ou 

autenticados em cartório, em envelope pardo, lacrado e com a 

identificação do candidato, conforme capa disponível no site 

www.funcab.org no momento da convocação. 12.4. Caso seja 

constatada e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da 

conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o 

incompatibilize com a condição de militar estadual, será declarada a NÃO 

RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo 

sua eliminação do concurso. 12.5. O candidato NÃO RECOMENDADO na 

Investigação Social será eliminado do concurso público. 12.6. O resultado 

preliminar da Investigação Documental e Funcional com lista nominal dos 

candidatos RECOMENDADOS, bem como o link para consulta individual do 

motivo da eliminação, estarão disponíveis no site www.funcab.org, nas 

datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase. 12.7. Caberá 

interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 

13 deste Edital contra o resultado da Investigação Social. 12.8. O resultado 

da análise dos recursos contra o resultado da Investigação Documental e 

Funcional será divulgado no portal www.funcab.org, bem como o 

resultado final da fase. 12.9.Demais informações acerca da Investigação 

Documental e Funcional constarão de edital específico de convocação 

para a sua realização.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002730-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO ALVES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/02/2019 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002727-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS BARBOSA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/02/2019 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROWAYNE SOARES RAMOS (REQUERENTE)

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:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: 

1002700-19.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROWAYNE SOARES RAMOS 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 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, comprovante de endereço e orçamento do pedido pleiteado, 

para fins de verificação da competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 12153/09. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/02/2019 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002263-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA TEIXEIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

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: 

1002263-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIANA TEIXEIRA CARNEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Autos vindos após 

decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública (id 15453908 – página 73/75) Trata-se 

de “ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção a direito da criança 

e do adolescente” proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra o Estado de Mato Grosso, atuando como substituto 

processual extraordinário da então adolescente Mariana Teixeira Carneiro 

(nascida aos 17/09/1998), objetivando o fornecimento de medicamento. O 

feito foi distribuído, aos 08/01/2016, ao juízo da 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, no qual deferida a liminar (id 

15453906) e realizados bloqueios judiciais para a satisfação da tutela de 

urgência. Sobreveio manifestação do Ministério Público Estadual 

(id15453908 – pag. 19/20), na qual o Promotor de Justiça noticia que a 

substituída alcançou a maioridade e requer a remessa dos autos a uma 

das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. O que foi deferido pelo juízo nos 

seguintes termos: “Assim, com fulcro nos artigos 2º do ECA, e artigo 5º do 

Código Civil e artigo 113 do CPC, acolho o pedido de fls. 89/90 e, declino 

da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da 

Capital.” (id 15453908 – pag. 23) O feito foi recebido pelo juízo da Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública, o qual, considerando o valor da 

causa, proferiu a decisão declinatória(id 15453908), afirmando a 

competência absoluta deste juízo. É a síntese. O Código de Processo Civil 

estabelece que determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial (art. 43 CPC/15). No revogado código 

considerava-se determinada a competência no momento em que a ação 

era proposta (art. 87 CPC/73). Somente quando suprimido o órgão judicial 

ou alterada a competência (da vara) o CPC73 autorizava a redistribuição 

do feito. Com a vigência do novo CPC não houve alteração significativa 

quanto à regra de perpetuação da jurisdição, segundo a qual não há 

deslocamento do processo para outro juízo em razão de fato 

superveniente, restando consignado na atual redação que: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta.” No caso foi firmada a competência 

da Vara Especializada da Infância para conhecer do pedido de 

fornecimento de medicamentos à então adolescente aos 08/01/2016. A 

hipótese na qual a beneficiária da tutela, antes substituída pelo Ministério 

Público, vem a atingir a maioridade no curso do processo enquadra-se no 

atual artigo 43 do CPC/15 (correspondente ao art. 87 do CPC/73), de modo 

que permanece competente o juízo no qual foi distribuída a ação. A 

propósito: Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMARCA 

DE CANOAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ADOLESCENTE. IMPLEMENTADA A 

MAIORIDADE NO CURSO DA LIDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (Conflito de 

Competência Nº 70041806936, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/07/2011)Data de 

Julgamento: 27/07/2011 - Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2011.

[1] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado de Segurança. 

Fornecimento de medicamentos e insumos. Remédio constitucional 

proposto perante a 9ª Vara de Fazenda Pública. Sentença prolatada e 

anulada pelo TJSP. Incompetência absoluta. Impetrante criança quando do 

ajuizamento do mandamus. Feito encaminhado à Vara da Infância e 

Juventude. Ordem de remessa à Vara de origem. Maioridade do autor no 

curso processual. Impossibilidade. Irrelevantes as modificações do estado 

de fato ou de direito. Perpetuatio jurisdictionis. Inteligência do art. 43 do 

CPC. Competência firmada no momento da propositura da ação. 

Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
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SUSCITADO. (TJSP; Conflito de competência 0025707-43.2018.8.26.0000; 

Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data 

do Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018)g.n. Nesse 

sentido, em que pese a decisão declinatória tem-se que a pretensão da 

parte autora não atende às especificações da competência deste juízo, 

haja vista que se encontra perpetuada a jurisdição da 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá , nos termos 

do artigo 43 do Código de Processo Civil. Assim, imperioso reconhecer a 

incompetência absoluta e, consequentemente, suscitar o conflito negativo 

de competência em razão da precedente decisão declinatória proferida 

pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca 

de Cuiabá. Ante o exposto, reconheço e declaro a incompetência absoluta 

do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a 

presente ação, em razão da incidência do art. 43 do CPC/15 ao caso 

concreto, e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do 

Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do art. 66, do Código de 

Processo Civil/2015. A decisão servirá como ofício ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Distribua-se, com cópia integral dos autos. Mantenha-se em secretaria até 

a comunicação do Tribunal e Justiça acerca do juízo designado para 

apreciação das medidas de urgência, procedendo-se imediata 

conclusão/remessa haja vista o pedido de liberação de alvará e prestação 

de contas de valores bloqueados, pendente de análise (id 15453908 – 

pag. 72). Intimem-se as partes e o Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em substituição legal [1] . "Trata-se de conflito negativo de 

competência suscitado pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 4ª Vara 

Cível de Canoas em relação à declinação de competência operada pelo 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca 

de Canoas, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Janaína T. C., representada por sua genitora Helena T. C. Em 

suas razões recursais, alega que o feito foi distribuído à Vara da Infância 

e Juventude da Comarca de Canoas, tendo sido determinada sua 

redistribuição após implementada a maioridade da autora. Sustenta que o 

feito deve continuar tramitando junto à vara de origem, conforme prevê o 

art. 87 do Código de Processo Civil. Refere que no caso dos autos deve 

ser aplicado o disposto no art. 152 do ECA. O conflito foi recebido e os 

autos remetidos ao Ministério Público (fl. 14). Foi designado o juízo da Vara 

da Infância e Juventude para resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do 

conflito (fls. 21/23). É o relatório. VOTOS DR. ROBERTO CARVALHO 

FRAGA (RELATOR) Estou em acolher o conflito negativo de competência, 

na esteira do entendimento desta Corte sobre a matéria. Inicialmente 

ressalto que, a implementação da maioridade, ou seja, as modificações de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente à distribuição do processo, não 

ensejam na redistribuição do feito. Isto porque o art. 87 do Código de 

Processo Civil assim determina: “Determina-se a competência no momento 

em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia”. A competência para a apreciação dos feitos desta natureza, 

em que se postula o fornecimento de medicamentos à criança menor, 

sendo que o fato foi modificado posteriormente a distribuição, qual seja, a 

implementação da maioridade, é exclusiva do Juizado da Infância e da 

Juventude, uma vez que o fundamento para tal pleito vem estabelecido no 

Código de Processo Civil, no já mencionado art. 87. A hipótese dos autos, 

qual seja, fornecimento de medicamento á criança menor de idade que no 

curso do processo atingiu a maioridade, enquadra-se no dispositivo legal 

acima citado. (...)" (g.n).

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878144 Nr: 9624-91.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO NUNES CABETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729748 Nr: 10394-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:14.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-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$ 373,47 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 178,32 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):
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 Cod. Proc.: 711984 Nr: 7028-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

771,66 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802834 Nr: 15537-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/12.090-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$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820128 Nr: 2999-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDES MORAIS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO L A DO SUL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 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$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737612 Nr: 431-57.2014.811.0003

 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: FABRICIO RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 Considerando os termos da legislação vigente, bem como do Provimento 

56/2008 CGJ, e ainda considerando o email de fls. 155 do Sr. Perito 

nomeado aos autos, impulsiono os autos para intimação do advogado do 

requerente, para no prazo legal manifestar-se nos autos quanto às 

informações prestadas pelo Sr. Perito, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 93052 Nr: 4504-97.1999.811.0003

 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): JOSE LOPES FILHO, LUIS ANTONIO LODI 

MORAIS, MARILE SOARES, MARCOS WURZIUS, JOAO BATISTA ALVES 

LOPES, ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA, ADEMAR WURZIUS, JOSE 

PEREIRA BRAGA FILHO, CELESTE BASSO VIEIRA, EDIMAR RODRIGUES 

SILVA, BRENER TAVARES FERNANDES, MARCOS VINICIOS RODRIGUES 

BRAGA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, ROBERTO SOARES, 

MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE SOUZA, MANOEL GONCALVES 

ANTUNES, JOSE CRISTIN DE SOUZA, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, 

JOSE GOMES FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES - OAB:OAB/MT12434, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCELO 
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ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE MANGANARO 

PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - OAB:14.768-MT, PERICLES 

ARAUJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT, STELLA HAIDAR 

ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352.833/SP, ZAID 

ARBID - OAB:MT/1822A

 responsabilidade do autor-exequente por eventuais custas e despesas 

processuais pendentes, mas não implica sucumbência ou 

responsabilidade por honorários advocatícios que não decorram de 

embargos à execução. Precedentes. No caso concreto, não identificada 

sucumbência do Estado exequente a justificar o arbitramento de 

honorários sucumbenciais em favor do executado. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078021599, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 13/09/2018).”. 

Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em face do executado 

MARCOS WURZIUS, para os fins do artigo 200, §único, do CPC e, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, do CPC, DECLARO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com relação ao mesmo. Sem custas e 

honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, proceda-se com as 

devidas retificações, prosseguindo-se na execução quanto aos 

executados remanescentes.Publique-se.Intimem-se. 03 – DEMAIS 

DELIBERAÇÕES: Por fim, consigno que as petições de fls. 2768/2778 e 

2792/2793, apresentadas pelo exequente, tratam-se de reiterações de 

petições anteriores, razão pela qual deixo de apreciá-las. De igual forma, 

considerando que o executado MARCOS WURZIUS já se manifestou sobre 

o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente, 

desnecessária a apreciação dos Embargos de Declaração de fls. 838/843. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712767 Nr: 7849-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n º 7849-17.2012

Ação: Ação de Depósito

 Autor: Banco Bradesco S/A

 Réu: Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 Vistos, etc...

 Com a apresentação do documento de (fl.141), hei por bem em determinar 

o cumprimento da decisão de (fl.88), qual seja, a citação da parte 

requerida.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 26/novembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 849376 Nr: 11213-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLENE DEUSA ALMANCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CARIMA LTDA, ESPÓLIO DE 

SOUVENIR DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 12959-89.2016

Ação: Embargos de Terceiro

Autor: Solene Deusa Almanca de Carvalho

 Réu: Espólio de Souvenir Dal Bó

 Vistos, etc...

 Solene Deusa Almanca de Carvalho, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de Agropecuária Carimã 

Ltda e Espólio de Souvenir Dal Bó, com qualificação nos autos.

 Devidamente citado, apresentou contestação, sendo impugnada. Foi 

determinada a especificação das provas, manifestando-se as partes, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 A preliminar levada a efeito pela parte embargada, qual seja, a inépcia da 

inicial em face da não individualização da área não tem, a meu ver, como 

prosperar, uma vez que a cláusula terceira do instrumento do contrato de 

compra e venda acostado a (fl.08v), é por demais clara, ao informar que a 

demarcação efetiva do imóvel só poderá ocorrer quando a embargante 

tomar posse do imóvel na data de 10 de setembro de 2010.

 Ora, o fato de não haver a individualização dos 02 hectares, quando do 

ingresso da ação, não é motivo preponderante à extinção, uma vez que tal 

fato pode ser suprido através de prova oral e/ou pericial quando da 

instrução, razão pela qual, rejeito-a.

 Defiro a prova oral requerida pela parte autora.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 04 de abril de 

2019, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Roo-Mt, 26/novembro/2018

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701130 Nr: 9108-81.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H D DE JESUS - CONVENIÊNCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTAÇÕES EDUARDO MICHELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por H.D. 

DE JESUS CONVENIÊNCIA - ME, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.283/286v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,26/novembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 848336 Nr: 10888-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 
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CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito, conforme artigos 354, 355 ou 356 do 

CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - 

caso se manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento 

conforme o estado do processo, deverão indicar as questões de fato 

sobre as quais entendem que deve recair a matéria probatória, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) - indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) - se for o 

caso, manifestem-se apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) - decorrido o período ora concedido para manifestação 

dos litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos 

petitórios pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, 

c o n c l u s o s  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s  c a b í v e i s  i n 

casu.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 26/novembro/2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437053 Nr: 5721-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONELSO BETTIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a devolução da Carta Precatória de fls. 184/191, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809788 Nr: 17861-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE FERNANDA ALVES FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação do advogado do requerente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se querendo, nos autos quanto ao petitório de fls. 139/142.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004910-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C.TERNERO ME - ME (EXECUTADO)

MARCELO CASTREQUINI TERNERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004910-08.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco 

Bradesco S/A Réu: M C Ternero ME e Outro Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente ação em desfavor de M C TERNERO ME e MARCELO 

CASTREQUINI TERNERO, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção ID-15436995, 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 BRADESCO S/A, em desfavor de M C 

TERNERO ME e MARCELO CASTREQUINI TERNERO, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo réu. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt,27 de novembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MARTINS FAVORETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001432-55.2017 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Cesar Martins 

Favorete Ré: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... CESAR MARTINS 

FAVORETE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: “Que, em data de 12 de 

outubro de 2016, foi vítima de um acidente de trânsito, onde sofreu lesão 

corporal – fratura do acetábulo esquerdo e fratura do 3° ao 6° arcos 

costais -, razão pela qual o mesmo não mais poderá desenvolver suas 

atividades como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua 

invalidez permanente, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente 

citada, apresentou contestação, onde procura rechaçar as assertivas 

levadas a efeito pelo autor, requerendo a improcedência do pedido, por 

falta de documentos a respaldar a pretensão exposta na inicial. Juntando 

documentos Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Saneado o 

processo, foi designado profissional da medicina para a feitura do laudo 

pericial. Realizado o ato, aportou aos autos o laudo, informando que não 

há invalidez, dando-se vista às partes, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá 

suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide na forma do inciso I, do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova 

documental para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 
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e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p. 

9.513). É cediço que o seguro obrigatório cobre danos pessoais, nos 

quais estão compreendidas as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica, conforme a Lei 6.194/74 

com alterações efetuadas pela Lei 8.441/92, sendo a cobertura de 

obrigação do consórcio de seguradoras participantes do sistema DPVAT. 

Frise-se ainda que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais é devido em 

função de danos causados por veículos automotores de via terrestre, 

conforme disposto pelo art. 20 do Decreto-lei 73/66 e pela Lei 6.194/74. 

Dessa maneira, para que o pagamento da indenização do DPVAT seja 

deferido, necessário não apenas a comprovação da invalidez permanente 

do acidente com veículo automotor e da qualidade de beneficiário, mas se 

faz imprescindível seja demonstrada a ocorrência do referido acidente e 

do nexo entre este e a invalidez. Assim, há que ser observado o artigo 5º, 

da Lei 6.194/74, que prevê como requisitos necessários ao pagamento da 

indenização a prova do acidente automobilístico e o dano decorrente do 

mesmo, como in verbis: "Art. 5º. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da exigência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado." Analisando os 

documentos dos autos, verifica-se que o autor reclama, nesse 

processado, que foi vítima de um acidente automobilístico ocorrido no dia 

12 de outubro de 2016, o qual lhe causou os seguintes danos: fratura 

complexa do acetábulo esquerdo e fratura do 3° ao 6° arcos costais 

direito. Esses são os danos que devem ser analisados no presente feito. 

No caso dos autos, não há prova necessária para sedimentar o pedido, 

qual seja, não há a tão propalada invalidez, consoante se pode verificar 

pelo laudo acostado ID-13007867, onde o senhor perito informa que não 

há invalidez. Assim, inexistindo prova de efetiva invalidez permanente, em 

razão do acidente narrado nos autos, deve ser julgado improcedente o 

pedido autoral. Frisa-se que o autor não sofreu invalidez permanente, fato 

que é incontroverso nos autos, não fazendo jus ao recebimento de 

indenização referente ao seguro obrigatório. Há que se salientar que o 

fato em análise trata-se aspecto constitutivo do direito da parte autora, 

logo, a esta cabe o ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Assim, como não ficou comprovado a sua 

alegação, não se pode ter o que foi asseverado como verdadeiro. Não há 

prova da incapacidade permanente e, nesse sentido a jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PROVA – ÔNUS 

DO ACIDENTADO - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL - 

AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. As provas carreadas demonstram que não 

ficou a vítima incapacitada permanente, o que, desta forma, não há que se 

falar em indenização. O ônus da citada prova incumbe ao autor, eis que só 

ele seria capaz de comprovar a invalidez, bem como a sua 

irreversibilidade. (TJMG Apelação Cível Nº 2.0000.00.503278-0/000 Rel. 

Des. Mota e Silva). Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a 

não ser a improcedência do pedido. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por CESAR MARTINS 

FAVORETE, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos 

autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor 

dado à causa, a qual deverá ser corrigida, observando-se o disposto no 

artigo no parágrafo 3° do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT,27 de novembro 

de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000094-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FURTADO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte requerida 

para CONTRARRAZOAR o Recurso Adesivo interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007486-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007486-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - ME, 

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: ALL- AMERICA LATINA 

LOGISTICA MALHA NORTE S/A Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o requerente pleiteia a gratuidade da justiça. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese a parte requerente ter alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se pelos documentos apresentados 

que não é pessoa de parcos recursos, vez que trata-se de empresário. 

Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação do estado de hipossuficiência. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007486-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007486-03.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - ME, 

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: ALL- AMERICA LATINA 

LOGISTICA MALHA NORTE S/A Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o requerente pleiteia a gratuidade da justiça. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese a parte requerente ter alegado na exordial que não 
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possui condições financeiras, denota-se pelos documentos apresentados 

que não é pessoa de parcos recursos, vez que trata-se de empresário. 

Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação do estado de hipossuficiência. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003533-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VILELA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO JOSE FARIAS DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da certidão ID 16692557, devendo, 

para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

RAMIRO MURAD FILHO (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, MATERIALIZAR a Carta Precatória expedida para as 

providências necessárias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001744-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDICLEIA BARBOSA DOS SANTOS MACIAK (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da devolução da Carta Precatória ID 

16593038, devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RAMOS RIBEIRO OAB - DF36274 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004338-52.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA - ME RÉU: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes (ID 14615191) para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, 

referente a estes autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas e honorário conforme pactuado. Intime-se a 

parte autora a fim de se manifestar acerca do pagamento realizado em 05 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RAMOS RIBEIRO OAB - DF36274 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004338-52.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA - ME RÉU: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes (ID 14615191) para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, 

referente a estes autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas e honorário conforme pactuado. Intime-se a 

parte autora a fim de se manifestar acerca do pagamento realizado em 05 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007096-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007096-33.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA 

LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA 

ajuizada por D’ LOC MÁQUINAS representado por JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI em desfavor ITAÚ UNIBANCO S/A todos devidamente 

qualificados. Em síntese, sustenta que Requerente celebrou com a 

Requerida um financiamento denominado, CÉDULA DE CREDITO 

BANCÁRIO, onde deu azo ao gravame no veículo VW/8.150 DELIVERY 

PLUS – ANO 2010 – MODELO 2011 – COR BRANCA - PLACA NPQ 6915 – 

RENAVAM 273978829. Aduz ter adimplido a alienação fiduciária, porém, 

afirma que não ocorreu a baixa do gravame (alienação fiduciária) junto ao 

DETRAN/MT, restando infrutíferas todas as tentativas extrajudiciais. É o 

relatório. Decido. Recebo a petição inicial formulada no ID nº. 14959949, 

visto que, preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 
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concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, visto que os documentos juntados aos autos, especialmente o 

comprovante de amortização, demonstram a probabilidade do direito 

deduzido no sentido de que a requerente quitou o financiamento, 

comforme documento juntado aos autos e o banco requerido não 

procedeu à baixa do gravame, bem assim, observo que a autora notificou 

a ré e nada procedeu, o que revela, a priori, o descumprimento contratual 

e a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente, pois o veículo 

gravado por uma dívida já paga, este ainda continua alienado à requerida. 

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, postergo sua análise 

para o momento do despacho saneador, vez que, segundo o STJ, trata-se 

de regra de procedimento a ser adotada nas relações de consumo. No 

entanto, como forma de evitar prejuizo a parte adversa a efetivação da 

medida fica condicionada a prestação de caução real pela autora, como 

forma de ressarcir a parte ré de eventual prejuízo. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de urgência, para o fim 

de determinar que a requerida proceda a BAIXA NO GRAVAME do veículo 

VW/8.150 DELIVERY PLUS – ANO 2010 – MODELO 2011 – COR BRANCA 

- PLACA NPQ 6915 – RENAVAM 273978829., no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, condicionada a prestação 

de caução. Assim sendo, em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, às 10h30min. Citem-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 405504 Nr: 1199-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 717594 Nr: 13039-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE BASE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 128.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 430865 Nr: 12732-12.2009.811.0003

 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): C HENRIQUE DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE 

DE FREITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 
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EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 295391 Nr: 9858-98.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 406771 Nr: 2517-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MARCHIORO, ANAI SANDRA 

WITECK MARQUIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B/MT

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 450778 Nr: 5958-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PAIXAO NETO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO FINANCEIRA, FIDC NP 

MULTISEGMENTOS CREDITSTORE, CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:SP/267.830, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, TAÍSA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815/MT.

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 
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Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 723276 Nr: 4269-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou o desinterese no bem 

encontrado via sistema RENAJUD, proceda-se a baixa do gravame.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 382949 Nr: 11138-65.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADAO - DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 707586 Nr: 2379-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, 

JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 418039 Nr: 501-50.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO DANIEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 417731 Nr: 211-35.2009.811.0003

 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): ANDREI DOS SANTOS NAZI, HILTON 

FIGUEIREDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 737487 Nr: 337-12.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 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:

 Autos n.º 337-12.2014.811.0003 - Código n. 737487

Vistos.

Tendo em vista que até o presente momento a parte executada Geruza de 

Oliveira Guarda não foi devidamente citada nos presentes autos (fls. 139 

e 148), intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

aos autos endereço da parte executada a fim de viabilizar sua citação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 700246 Nr: 8217-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI BENJAMIN MAINARDI, ANA MARIA 

LOPES MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 Autos n.º 8217-60.2011.811.0003 - Código n. 700246

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

cálculo atualizado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 882469 Nr: 11135-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDERSON VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 11135-27.2017.811.0003 - Código n. 882469

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 23, uma vez que o mesmo deve ser feito ao juízo 

deprecante, já que o novo endereço encontrado pode não pertencer a 

está comarca.

Desta feita, devolva-se a presente missiva, com homenagens deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 726302 Nr: 7237-45.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIA OLIVEIRA DE MELLO -ME, OTAVIA 

OLIVEIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 05 (quinze) dias, regularizar a citação 

dos réus, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451808 Nr: 6987-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, VILMA SANTIN 

PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 6987-80.2011.811.0003 - Código n. 451808

Vistos.

Da análise dos autos verifico que às fls. 75/76 foi acostado aos autos um 

acordo entabulado entra as partes Banco do Brasil S.A. e Milton Zana 

Portela.

Instada a se manifestar acerca do acordo entabulado às fls. 75/76 (fls. 

121), a parte exequente quedou-se inerte (fls. 122).

Ademais, não consta dos inclusos autos certidão de citação das partes 

executadas Vilma Santin Portela e Alberto Zana Portela.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do acordo acostado às fls. 75/76, bem como forneça o 

endereço das partes executadas Vilma Santin Portela e Alberto Zana 

Portela a fim de viabilize sua citação nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 450140 Nr: 5320-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS KRACIK ROSA, PAULO CESAR FAVERO MOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 5320-59.2011.811.0003 - Código n. 450140

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 425703 Nr: 7875-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAL MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos n.º 7875-20.2009.811.0003 - Código n. 425703

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

cálculo atualizado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 721214 Nr: 2234-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ 

OLIVEIRA, RODOPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2234-12.2013.811.0003 - Código n. 721214

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 
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EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 713583 Nr: 8705-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S SPERBER BAIA, SELMA SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 708587 Nr: 3450-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de consulta no Sistema INFOJUD das 

declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 (três) 

exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na Secretaria, 

sendo vedada a extração de cópias.Do resultado, intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob a pena 

de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 423885 Nr: 6100-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, intime-se a parte exequente a fim de se manifestar acerca do 

bem oferecido em garantia às fls. 212.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 719240 Nr: 277-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS LIBERATTI, CIMOPAR MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte executada não foi intimada porque se mudou 

do endereço declinado nos autos, conforme se infere à fl. 74verso, 

intime-se a parte exequente para, em 15 dias, apresentar nos autos 

endereço atualizado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 428067 Nr: 10215-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A-MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos observo que se esgotaram os meios para 

localização de bens passiveis de penhora em diligencias promovidas pela 

parte autora, razão pela qual entendo necessário o deferimento do 

bloqueio via sistema RENAJUD.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Possível a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD 

para o fim de obter informações acerca da existência de bens passíveis 

de penhora, não sendo necessário o exaurimento de diligências nesse 

sentido, em observância, inclusive, ao princípio da efetividade do 

processo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078801693, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 25/10/2018)”. (TJ-RS - AI: 70078801693 

RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 25/10/2018, 

Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
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29/10/2018)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para busca de veículos em nome da 

parte executada via Sistema RENAJUD formulado pela parte exequente.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização, bem como a intimação da parte executada, por meio do seu 

advogado ou pessoalmente, conforme o caso para manifestar acerca da 

constrição em 05 (cinco) dias.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 724714 Nr: 5690-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCUPIRA LOGISTICA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Autos n.º 5690-67.2013.811.0003 - Código n. 724714

Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte exequente quanto ao valor 

executado, intime-se a parte executada para efetuar o adimplemento 

voluntário da obrigação, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 12548-76.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 766307 Nr: 541-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RODRIGUES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 40614 Nr: 607-66.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON DOMINGOS SACHETTI, JOSE RENATO 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO RIBEIRO OU RABELLO TERNES, 

ESNOPAS SONDAGEM E FUNDACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 
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necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 818722 Nr: 2456-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE PEREIRA SOUZA - ME, ALICE PEREIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33733 Nr: 8414-74.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU WELFER, EDI CHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1995/821 - Código n. 33733

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 233/234, uma vez que a Receita Federal já 

informou a relação de bens dos réus, conforme se verifica às fls. 

149/150.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens de propriedade das partes executadas, livres e 

desembaraçados, passíveis de penhora e suficientes para garantir o 

débito executado, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 815927 Nr: 1520-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, regularizar a citação da 

parte requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 786125 Nr: 8673-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8673-68.2015.811.0003 – Código: 786125

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por 

Banco Bradesco S.A. em desfavor de Domingos Savio Xavier – 

Transportes ME.

Às fls. 105/106 foi entabulado acordo entre as partes, o qual foi 

homologado às fls. 107 por meio de sentença homologatória.

Em petição protocolada às fls. 108, foi requerido pela parte autora que 

fosse dado baixa na restrição junto ao DETRAN do veículo objeto da lide, 

via sistema RENAJUD.

Isto posto, defiro o pedido acostado às fls. 108 a fim de determinar a 

imediata baixa da restrição via sistema RENAJUD do veículo indicado às 

fls. 70/71.
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Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 816723 Nr: 1807-10.2016.811.0003

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON NASCIMENTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - 

OAB:206.339-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 765978 Nr: 367-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MENDES DE SOUZA, MANOEL EDSON DA 

SILVA LIMA, SANDRAMAISA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

JAIR MENDES DE SOUZA ainda não fora citado para responder a presente 

ação, razão pela qual o pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve 

ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida JAIR MENDES DE SOUZA.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 749787 Nr: 7634-70.2014.811.0003

 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): MARLI FERMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7634-70.2014.811.0003 – Código: 749787

Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para que informe o endereço atualizado da parte 

ré, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 791556 Nr: 10901-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARJONY ADALCINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:16.846-A MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 89.

Int.

Expeça-se o ofício ao SPC/SERASA a fim de obter a referida informação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64963 Nr: 13624-38.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CONCEICAO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE OMAR PIRES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/0

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado às fls. 342, uma vez que ainda não se 

esgotaram os meios para satisfação do débito.

Intime-se o exequente para que cumpra o determinado à fl. 335.

No mais, cumpra-se a Secretaria o determinado à fl. 335.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 745967 Nr: 5553-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON JOSE DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de fls. 77 para a inclusão do nome da parte executada em cadastro 

dos inadimplentes.

Oficie-se ao SPC/SERASA para proceder a inclusão da requerida em seus 

cadastros.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 756326 Nr: 11035-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA, GISELE TACCA ORSSATTO, ANDRE 

RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, apresentar cálculo 

atualizado do débito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 299930 Nr: 10680-53.2003.811.0003

 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 DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. ALMEIDA PARAFUSOS - ME, CELSO LUIZ 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos n.º 10680-53.2003.811.0003 - Código n. 299930

Vistos.

Cumpra-se integralmente o disposto na sentença proferida às fls. 93/94.

Intime-se a parte ré para cumprir a sentença, pagando o débito, acrescido 

de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 277806 Nr: 1550-10.2001.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Vistos.

Intime-se a Executada, na pessoa do advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias indique bens passíveis de penhora.

Após, vista a Exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 301924 Nr: 10674-46.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL CIDADE - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DE FREITAS CHAVES, LEONAR DE 

FREITAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de fls. 494/499 para a inclusão do nome da parte executada em 

cadastro dos inadimplentes.

Oficie-se ao SPC/SERASA para proceder a inclusão da requerida em seus 

cadastros.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1649 Nr: 1334-64.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMAFE MATERIAIS PARA CONSTRUÃO LTDA, 

CESAR ANTONIO FRANÇA, MARIA BERNADETE CAPELLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO JR. - 

OAB:4838-A/MT, GERALDO A. DE VITTOR JR. - OAB:4.838-A, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Vistos.

Compulsando os autos observo que se esgotaram os meios para 

localização de bens passiveis de penhora em diligencias promovidas pela 

parte autora, razão pela qual entendo necessário o deferimento do 

bloqueio via sistema RENAJUD.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Possível a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD 

para o fim de obter informações acerca da existência de bens passíveis 

de penhora, não sendo necessário o exaurimento de diligências nesse 

sentido, em observância, inclusive, ao princípio da efetividade do 

processo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078801693, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 25/10/2018)”. (TJ-RS - AI: 70078801693 

RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 25/10/2018, 

Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/10/2018)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para busca de veículos em nome da 

parte executada via Sistema RENAJUD formulado pela parte exequente.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização, bem como a intimação da parte executada, por meio do seu 

advogado ou pessoalmente, conforme o caso para manifestar acerca da 

constrição em 05 (cinco) dias.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50039 Nr: 4277-15.1996.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 347 de 650



 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): MARTELLO & ABDEL LTDA, SORAIA ABDEL 

MARTELLO, APARECIDA CALANCA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de consulta no Sistema INFOJUD das 

declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 (três) 

exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na Secretaria, 

sendo vedada a extração de cópias.Do resultado, intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob a pena 

de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 739184 Nr: 1446-61.2014.811.0003

 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): ANTÔNIO CÉSAR MEDEIROS - ME, ANTONIO 

CESAR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1446-61.2014.811.0003 - Código n. 739184

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD/INFOJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema 

BACENJUD/INFOJUD, ante a ausência de alteração fática capaz de 

ensejar novo deferimento da medida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 873640 Nr: 7884-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NERI ME, SAMUEL NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 7884-98.2017.811.0003 - Código n. 873640

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 38, uma vez que o mesmo deve ser feito ao juízo 

deprecante, já que o novo endereço encontrado pode não pertencer a 

está comarca.

Desta feita, devolva-se a presente missiva, com homenagens deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 859540 Nr: 3079-05.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 3079-05.2017.811.0003 - Código n. 859540

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 46, uma vez que o mesmo deve ser feito ao juízo 

deprecante, já que o novo endereço encontrado pode não pertencer a 

está comarca.

Desta feita, devolva-se a presente missiva, com homenagens deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 807993 Nr: 17332-66.2015.811.0003

 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: JOSE DILSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 759741 Nr: 13228-65.2014.811.0003
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ESTEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 735670 Nr: 15181-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706740 Nr: 1474-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R FERREIRA ME, JOSE RODRIGUES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 702350 Nr: 10328-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI NOGUEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 
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IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 436210 Nr: 4878-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, ROSIENE ALVES DE LIMA - OAB:18124/O

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 427506 Nr: 9692-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURA MARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, constato que o executado 

ainda não fora citado para responder a presente ação, razão pela qual o 

pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD deve ser indeferido.

Isso porque, além deve ser necessário citar a parte executada/requerida, 

é necessário demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não fora 

feito neste feito.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO - SISTEMA BACEN-JUD - 

IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - NECESSIDADE. Antes de se 

determinar o bloqueio ou indisponibilidade dos ativos financeiros do 

executado, necessário se faz que sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: citação do executado, a ausência de nomeação de bens à 

penhora, e não localização do devedor. Para que se proceda à penhora 

"on line" pelo Sistema BACEN-JUD devem restar claros os indícios da 

imprescindibilidade de medida extrema, que deve ser requerida pelo 

credor”. (TJ-MG - AI: 10000170201586001 MG, Relator: José Augusto 

Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017).

Ressalto, ainda, que não foram esgotados os meios para localização da 

parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a não citação da requerida e também pela ausência de demonstração 

da imprescindibilidade da medida requerida, nos termos da fundamentação 

supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 810919 Nr: 18209-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORA LTDA, 

AUGUSTO JOSE DOS SANTOS, VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, observo que ainda não fora procedida a citação do 

requerido Vagner Aparecido dos Santos, o que inviabiliza o deferimento 

do BACEN-JUD neste momento.

Dessa forma, intime-se o exequente a fim de que proceda a regularização 

necessária para a citação da parte requerica acima mencionada, em 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451483 Nr: 6662-08.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO RABAIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE ASSIS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 6662-08.2011.811.0003 - Código n. 451483

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 
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penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 47365 Nr: 3547-04.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA MARIA BERNARDES DE MEDEIROS, 

GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, EDMAR GUEDES DE 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Autos n.º 1996/1156 - Código n. 47365

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 406973 Nr: 2720-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONATTI & CIA LTDA - EPP, OCTAVIO 

BONATTI, GENI MARASSI BONATTI, ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Autos n.º 2720-70.2008.811.0003 - Código n. 406973

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 417733 Nr: 194-96.2009.811.0003

 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): VERA LUCIA NOSSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 194-96.2009.811.0003 - Código n. 417733

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 
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demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 708595 Nr: 3458-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, ANTONIO GOMES 

DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:MT/ 9.279

 Autos n.º 3458-19.2012.811.0003 - Código n. 708595

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 412645 Nr: 8581-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TIAGO, WANDERLAN LIMA, ANGELA 

CASSIANA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 Autos n.º 2008/440 - Código n. 412645

Vistos.

Defiro pedido acostado às fls. 178/179 – item 1.

Ademais, compulsando detidamente o presente feito observo que a parte 

autora requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via 

sistema BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 737395 Nr: 259-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 259-18.2014.811.0003 - Código n. 737395

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.
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Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 440140 Nr: 8807-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL, CLAUDIA PULTRINI 

FRCAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ANTONIO BRANDALISE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MENDES NETO - 

OAB:11330/MT, MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 Autos n.º 8807-71.2010.811.0003 - Código n. 440140

Vistos.

Intime-se a parte exequente para indicar nos autos bens de propriedade 

da parte executada passíveis de penhora e suficientes para garantia do 

débito executado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 418152 Nr: 595-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIFARMA DROGARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 595-95.2009.811.0003 - Código n. 418152

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 157, tendo em vista que não foi autorizada a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa, conforme se 

verifica às fls. 115/116.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens de propriedade da parte executada, livres e 

desembaraçados, passíveis de penhora e suficientes para garantir o 

débito execuatado, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 413779 Nr: 9446-60.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 9446-60.2008.811.0003 - Código n. 413779

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 405855 Nr: 1534-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2008/77 - Código n. 405855

Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito observo que a parte autora 

requereu novamente que fosse realizado bloqueio de valores via sistema 

BACENJUD.

No entanto, observo que não trouxe novos elementos que demonstrassem 

a necessidade e utilidade de sua renovação, sendo que o exequente deve 

demonstrar que a situação econômica do requerida se modificou desde a 

penhora anteriormente realizada, o que não fora demonstrado nos autos.

Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO 

BACENJUD SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA TENTATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Na hipótese, houve o 

deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD sem êxito, não havendo novo elemento a indicar a 

necessidade e utilidade de sua renovação. 2. O exequente deve 

demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado 

para motivar o requerimento de realização de nova diligência tendente à 

realização da penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (TRF-1 - AG: 

377095020134010000 MG 0037709-50.2013.4.01.0000, Relator: JUIZ 

FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), Data de Julgamento: 

21/03/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1117 de 

25/04/2014).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio via sistema BACENJUD, 

ante a ausência de alteração fática capaz de ensejar novo deferimento da 

medida, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711208 Nr: 6206-24.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROES E TURINI LTDA ME, MARIA AUREA 

BUENO, CRISTIANO DOS SANTOS FROES, VANDER FERRUGIO TURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.145, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700036 Nr: 8008-91.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, JOAO JESUS 

DOS REIS, ESMERALDO LOPES SOLANO, SIDINÉIA SABINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, MARYANA GONDA DIAS - OAB:MT/14.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora 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):

 Cod. Proc.: 709008 Nr: 3906-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE, ANTONIO MARTELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZINEIA MARTINS LEAL

 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.85, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813692 Nr: 798-13.2016.811.0003

 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: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 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 no prazo 

legal, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

65/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718682 Nr: 14150-77.2012.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ FERREIRA BORGES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267255 Nr: 1401-48.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLECIO BETELI, ESPOLIO DE ADAIR 

FREDERICO, ANTONIO CEZAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora 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):

 Cod. Proc.: 402939 Nr: 16445-63.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para se 

manifestar acerca das fls.124/128, no prazo legal, requerendo para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449771 Nr: 4951-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉSIO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.301, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726944 Nr: 7849-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - 

OAB:OAB- PR 63.545, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl125, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758659 Nr: 12542-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte AUTORA a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.57, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341812 Nr: 9987-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADLEI GOMES CAMARGO, MARILDA GOMES 

C A M A R G O ,  C O N V E N Ç A O  B A T I S T A  N A C V I O N A L 

MATOGROSSENSE-CBN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B, DANIEL CARDOSO MACHADO - OAB:4564

 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 a se manifestar 

acerca dos cálculos às fls.612/615, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005595-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DE QUE FOI EXPEDIDO 

TERMO DE PENHORA, ID. 16651583, PARA COMPROVAÇÃO DA 

FORMALIZAÇÃO E REGISTRO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001903-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDO SILVA ALVARELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GARCIA GONZAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE EVANGELISTA GARCIA OAB - MT19754/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 14501974 e pagamento do débito, no valor de 

R$15.885,93, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da 

multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002019-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO ROGERIS FRASSAO DE CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006437-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007066-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005872-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 
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ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, APRESENTADOS PELAS 

REQUERIDAS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006849-52.2018.8.11.0003

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:

EVERTON RIBEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça id 15976611, bem como providenciar o andamento do 

feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006961-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007420-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008983-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

Código Processo nº 10089830-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. O 

requerente pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que o demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento 

e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Intime-o ainda, para que no mesmo prazo 

alhures concedido, atribua à causa o mesmo valor da ação de execução 

(Número 1010308-96.2017.8.11.0003), sob pena de indeferimento do 

pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008675-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (RÉU)

SIRLENY GOMES FERREIRA (RÉU)

JERUZA DE ALMEIDA (RÉU)

JOSINA NOVAIS DA ROCHA (RÉU)

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

AILTON PINTO FERREIRA (RÉU)

 

CD. PROC. 1008675-16.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências dos artigos 319, VII do Novel CPC, 

especificamente para trazer aos autos o termo de inventariante da parte 

ré. Ademais, a autora informa ser autônoma e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido, nos 

termos do art. 321, do NCPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005351-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS (AUTOR(A))

D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

LARISSA FONSECA DOS SANTOS - CRM/MT 6843 (RÉU)

MANOEL DA SILVA NETO - CRM/MT 017426 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS,APRESENTADOS PELOS 

REQUERIDOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006610-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

J.J. LOCACOES E TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS,APRESENTADOS PELOS 

REQUERIDOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000919-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SOARES FERREIRA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 356 de 650



INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003685-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JUNIOR (AUTOR(A))

JONADABE CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

LUZIANE APARECIDA MACIEL (AUTOR(A))

JEZIEL CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004006-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RICARDO BUENO FLAUZINO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004935-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003156-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBM S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES BOM JESUS LTDA (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1003156-94.2017.8.11.0003. Vistos etc. O Sistema Infojud 

foi elaborado para obtenção de informações cadastrais e de cópia das 

declarações de Imposto de Renda pela Receita Federal 

(http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud). Assim, defiro, apenas, a 

consulta da última declaração de Imposto de Renda da empresa executada 

Sementes Bom Jesus Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 21.232.084/0001-69, 

por meio do Sistema Infojud. Em sendo a consulta positiva, a declaração 

obtida deverá ser arquivada na forma física e em pasta própria, junto à 

escrivania deste juízo. Após, dê-se vista ao credor, em cartório, 

preservado o sigilo das informações Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822017 Nr: 3603-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GONÇALVES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIROZZI, GILDAZIA DE SOUZA PIROZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417873 Nr: 293-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ATLANTA S/A, MOISES ANTONIO 

RICARDO, MARIA APARECIDA RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896, MAURO HAYASHI - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445962 Nr: 1144-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817528 Nr: 2057-43.2016.811.0003

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/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):

 Cod. Proc.: 751710 Nr: 8630-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 
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FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738348 Nr: 919-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRALOG TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

LIDER LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 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):

 Cod. Proc.: 802338 Nr: 15337-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA APARECIDA RODRIGUES SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713119 Nr: 8220-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92061 Nr: 3431-90.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE DOS SANTOS SILVERIO, NERCINDO 

SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DO 

AMARAL - OAB:4740, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 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):

 Cod. Proc.: 280038 Nr: 3542-06.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIREAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIDIO DE SOUZA FILHO ME, MIGUEL 

MARINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:27101/RS, 

JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - OAB:71400/MG

 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):

 Cod. Proc.: 441728 Nr: 10398-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282538 Nr: 6011-25.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON FERREIRA GUIMARAES, MARCIA 

HELENA VELOZO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752655 Nr: 9117-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA SERVICOS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825618 Nr: 4885-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:MT23263

 Certifico que na data de hoje fui contactada pelo perito nomeado nos 

autos, Dr. Normandes Matos da Silva, informando que ainda não realizou a 

vistoria determinada às fls. 253, conforme explicitado às fls. 257. Assim, 

considerando o considerável lapso de tempo já decorrido, impulsiono os 

autos para, em comum acordo com o expert, designar o dia 11.12.2018 às 

08h00 para a realização do ato determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445203 Nr: 385-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI DOS SANTOS NAZI, ALINE CATIUSCIA 

RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, WILLIAM ULISSES GEBRIM - OAB:11.614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 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):

 Cod. Proc.: 403892 Nr: 17452-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FLS. 189, BEM 

COMO PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704348 Nr: 12325-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N FALCO ME, NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SAGRADA FAMILIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 

RENASCER DA TERRA, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

FLOR DA TERRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS POR DO SOL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 386857 Nr: 601-73.2007.811.0003

 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): MARIA ZILA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411286 Nr: 7367-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, maria de fatima 

rabelo jacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, MIGUEL TOSTES DE ALENCAR - 

OAB:RS/13.845, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779636 Nr: 6054-68.2015.811.0003

 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: ESPOLIO DE ALCIBIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILSON FIRMINO DOS SANTOS, 

SUELY DUQUE SANTOS, HELSBETE ALVES ROMANO, ALVINO FERREIRA 

CARDOSO, DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87867 Nr: 23303-28.1998.811.0003

 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): ROSA HAIDAR ARBID, ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FIUSA FERRARI - 

OAB:6538/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389665 Nr: 3274-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAO TORRA TORRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - 

OAB:5274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT/8987-B
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 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729475 Nr: 10151-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730821 Nr: 11368-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE COCK CORRÊA (CASA DO 

PRODUTOR )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719235 Nr: 274-21.2013.811.0003

 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): ANISIO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794153 Nr: 11996-81.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIELLI ANGELICA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806656 Nr: 16916-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K CONVENIENCIA COMERCIO LTDA ME, 

IRAZILDA MARIA DE MORAIS, FERNANDA MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP, ANDRE LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP292974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425844 Nr: 8028-53.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL, QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

OPOSTOS PELA EXECUTADA - FLS. 535/541.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372043 Nr: 566-50.2006.811.0003

 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): MOREIRA & BARROS LTDA

 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: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421192 Nr: 3463-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA FERREIRA LUDWIG - 

OAB:OAB/RS 97.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8050 Nr: 1729-22.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR CAMPARIN, MARIO ANTONIO 

COMPARIN, ARI STREGEVIZNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DO INÍCIO DO PRAZO DE 

DILAÇÃO REQUERIDO - 10 (DEZ) DIAS - fls. 375.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779415 Nr: 5945-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, 

MARCIO LUIS SCHMIDT, ADRIANA PAULA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINAIR CRISTINA DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 5945-54.2015.811.0003, Protocolo 

779415, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867685 Nr: 5846-16.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, 

MARCIO LUIS SCHMIDT, ADRIANA PAULA SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINAIR CRISTINA DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 5846-16.2017.811.0003, Protocolo 

867685, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447261 Nr: 2440-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - OAB:, 

GLEISE DIAS PEREIRA - OAB:, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA NEVES, 

para devolução dos autos nº 2440-94.2011.811.0003, Protocolo 447261, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706704 Nr: 1435-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH ABREU PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 1435-03.2012.811.0003, Protocolo 

706704, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905616 Nr: 7004-72.2018.811.0003

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM CARLOS PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

7004-72.2018.811.0003, Protocolo 905616, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906949 Nr: 7367-59.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM CARLOS PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

7367-59.2018.811.0003, Protocolo 906949, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402989 Nr: 16504-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

16504-51.2007.811.0003, Protocolo 402989, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 16505-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

16505-36.2007.811.0003, Protocolo 402993, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 16489-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTÓDIO 

- OAB:3727, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

16489-82.2007.811.0003, Protocolo 402991, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010485-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO OAB - MT19352/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010371-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NERIO TODESCATT PROCURADOR: ALDRIM TODESCATT RÉU: 

CARLOS ROBERTO FARIAS - ME Vistos e Examinados. Considerando o 

Provimento 16/2018-CM, que suspende a realização de audiências no 

período de 07 a 20/01/2019, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 29 de Janeiro de 2019, às 09:30 horas. Proceda-se o cancelamento na 

pauta de audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002769-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008886-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VR VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação 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))

 

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: 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))

 

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: 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))

 

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: 1004319-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002552-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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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))

 

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: 1003356-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004115-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FURA SOLO SERVICOS DE FUNDACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005519-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003565-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005297-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENEU BORGEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005155-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI INACIO CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003849-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO SECCO REZENDE (AUTOR(A))

ANA LUIZA SECCO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REJANE BISOGNIN - ME (RÉU)

ADM DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

ELIENAI MONTEIRO DA SILVA OAB - GO37845 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004328-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000482-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA FERREIRA GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRUN BUCKER OAB - MS6167-B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA FERRETTI KLEIN OAB - RS86549 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005023-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005501-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003339-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER CERVIGNI DE SOUSA (RÉU)

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (RÉU)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003339-02.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: OSNI FERREIRA DE SOUSA - 

ME, OSNI FERREIRA DE SOUSA, KLEBER CERVIGNI DE SOUSA Vistos e 

examinados. Anteriormente à análise dos autos, intime-se a administradora 

judicial para se manifestar quanto às alegações das partes, no prazo de 

20 (vinte) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012580-29.2018.8.11.0003

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:

CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012580-29.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: KENKOORTO 

COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP, CLAUDIO SOUSA 

CAVALCANTE Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, 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 execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 
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verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012535-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

GABRIEL VIGOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012535-25.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: NELSON JOSE 

VIGOLO, GABRIEL VIGOLO Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006644-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006644-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER RÉU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Tendo em vista o 

teor da certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 

de Janeiro de 2019, às 10:00 horas. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011348-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011348-79.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

Examinados. Tendo em vista o teor da certidão retro, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 28 de Janeiro de 2019, às 10:30 horas 

Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011542-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011542-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOANA DARC DA SILVA FERNANDES RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos e Examinados. Tendo em vista o teor da certidão retro, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 28 de Janeiro de 2019, às 

11:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012555-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012555-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: JOAO LUIS DO 

NASCIMENTO Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012560-38.2018.8.11.0003

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:

TIAGO SILVA CAVALCANTE (EXECUTADO)

KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012560-38.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: KENKOORTO 

COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP, TIAGO SILVA 

CAVALCANTE Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, 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 execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 
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1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012570-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE BRITO MANHANI (RÉU)

MARIA LOURDES XAVIER (RÉU)

AGRO-SHOPPING MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP (RÉU)

APARECIDO DONIZETE MANHANI (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012570-82.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: AGRO-SHOPPING MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP, MARIA LOURDES XAVIER, ROSA 

MARIA DE BRITO MANHANI, APARECIDO DONIZETE MANHANI Vistos e 

examinados. A petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do 

CPC, motivo pelo qual a recebo. Expeça-se mandado de pagamento do 

débito, bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 

15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de 

Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado 

(artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a 

parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em 

mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1012584-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERFERTIL FERTILIZANTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DA COSTA BORGES OAB - MG60474 (ADVOGADO(A))

PAULO RAPHAEL AVILA BORGES OAB - MG125800 (ADVOGADO(A))

PEDRO FELIPE AVILA BORGES OAB - MG143028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012584-66.2018.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUPERFERTIL FERTILIZANTES LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP Vistos e examinados. Cuida-se 

de embargos de terceiro distribuído por dependência ao processo físico 

122955-23.2013 em trâmite perante este juízo. Dessa forma, considerando 

que os presentes embargos devem tramitar em conjunto com seu apenso, 

intime-se a parte autora para, querendo, providenciar a sua distribuição 

por meio físico, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002448-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002448-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAX WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA 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. 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 
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ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. No 

mais, verifico que as partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de novembro de 2018, às 14:00 horas. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente 

cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). 

As diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a 

todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012660-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNA FEDERICI MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012660-90.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANNA FEDERICI MESQUITA REQUERIDO: ANA 

CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA Vistos e examinados. Cumpra-se na 

forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001707-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001707-04.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JORGE FERNANDES DE JESUS SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de substituição processual da parte autora. Aguarde-se a 

data designada para a realização da audiência e, sendo possível, a perícia 

indireta. Ilustro: TJ-MT - Apelação APL 00215113620098110041 3121/2017 

(TJ-MT) Jurisprudência•Data de publicação: 04/04/2017 Ementa: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE 

DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se no curso da 

ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, 

porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de 

sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa. No 

caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o 

grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, 

uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da 

documentação médica. (Ap 3121/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 

04/04/2017) Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMELITA DE ARAUJO LEMOS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LIZANDRA CRISTINA SILVA RICHTER (AUTOR(A))

IRENE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

STAEL MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

RONALDO BERGAMASCHI (AUTOR(A))

TAIS VILELA VARJAO (AUTOR(A))

HILDA MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

RODRIGO RICHTER (AUTOR(A))

WILSON JOSE FREIRE (AUTOR(A))

MANOEL JOAO CONSTANTINO (AUTOR(A))

MARLENE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ALTAIR LEANDRO DE MORAES (AUTOR(A))

SILVANO ANTONIO DE BARROS (AUTOR(A))

SILVIO FARIA PEREIRA (AUTOR(A))

FRANCISCO DONIZETTI DE SOUZA (AUTOR(A))

GLENER RODRIGUES LOPES (AUTOR(A))

ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GILDENY RODRIGUES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005749-62.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TAIS VILELA VARJAO, FRANCISCO DONIZETTI DE SOUZA, 

HILDA MOREIRA DE SOUZA, MANOEL JOAO CONSTANTINO, IRENE 

RODRIGUES FERREIRA, GLENER RODRIGUES LOPES, GILDENY 

RODRIGUES LOPES, STAEL MARIA DA SILVA, ALTAIR LEANDRO DE 

MORAES, SILVIO FARIA PEREIRA, MARIA CARMELITA DE ARAUJO 

LEMOS, RONALDO BERGAMASCHI, MARLENE GOMES DA SILVA, 

SILVANO ANTONIO DE BARROS, LIZANDRA CRISTINA SILVA RICHTER, 

RODRIGO RICHTER, WILSON JOSE FREIRE, ELZA APARECIDA 

MANGANARO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos e examinados. Já tendo sido 

apresentada contestação, deixo de redesignar a audiência de conciliação, 

assentando que a composição amigável das partes poderá se dar em 

qualquer momento processual, inclusive com a realização do ato, se 
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requerida pelas partes. No mais, impulsione-se o feito para que o autor 

possa se manifestar sobre a contestação, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007569-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ PAULA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007569-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAVIO LUIZ PAULA DE LIMA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 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). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000192-65.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EXECUTADO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, EDILENE PEREIRA 

MORAIS VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO 

Vistos e examinados. Verifica-se da v. decisão liminar proferida no RAI 

1010230-77.2018 que o agravante requereu "a suspensão da execução 

até o julgamento deste recurso"; e que a Exma. Desembargadora Relatora 

assim decidiu: "(...) Assim, diante da necessidade de se avaliar o imóvel 

penhorado por perito oficial, tenho por bem suspender a decisão recorrida 

até o julgamento do mérito do presente agravo. Pelo exposto, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada para suspender a decisão, sem prejuízo do 

convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso, 

após manifestação da agravada". Nesse contexto, em cumprimento à v. 

decisão, determino que aguarde-se aportar aos autos o julgamento do 

mencionado recurso. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho 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 DESPACHO Processo: 1010632-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FABIO JUNIO 

FERREIRA DIAS VITOR Vistos e examinados. Tendo em vista a petição 

juntada no Id. 16569045, dê-se regular prosseguimento ao feito. Segue em 

anexo, comprovante de restrição inserido no Sistema Renajud. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012700-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012700-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME RÉU: GCON 

PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, 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 inicial Com a 

juntada do comprovante, expeça-se mandado de pagamento do débito, 

bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo 

Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012685-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SIMIONI PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO LODI (REQUERIDO)

LEOFLAN LODI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012685-06.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANE SIMIONI PADILHA REQUERIDO: LEOFLAN LODI, 

EDEVALDO LODI Vistos e examinados. Intime-se a parte autora, bem como 

oficie ao Juízo Deprecado para que proceda a juntada dos documentos 

indispensáveis ao seu cumprimento (despacho inicial), no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1012731-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES MOSSELIN GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012731-92.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA REQUERIDO: 

EUCLIDES MOSSELIN GARCIA Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001934-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001934-28.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos e examinados. 

Verifica-se dos autos que a liminar já foi deferida e o mandado de busca e 

apreensão já foi expedido e o meirinho já diligenciou, mas não localizou a 

parte ré. Desta feita, para que seja acolhido o pedido da autora: "Diante de 

todo o exposto, reitera os pedidos feitos na inicial e requer-se o 

deferimento da liminar inicialmente pleiteada, bem como a expedição de 

mandado de Busca e Apreensão e Citação, a fim de retornar o bem 

entregue em alienação fiduciária", necessário que a mesma indique o 

endereço para o cumprimento do mandado. Isto posto, determino a 

intimação da requerente para que, no prazo legal, manifeste-se sobre o 

prosseguimento da lide. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003976-50.2016.8.11.0003

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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003976-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: FORGHIERI 

COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e 

examinados. Determino a intimação do requerido para que, no prazo de 03 

dias, indique o paradeiro do bem. Deixo de acolher o pedido de 

arbitramento da multa prevista no artigo 537 do CPC, por não ser o feito 

cumprimento de sentença. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem 

resposta do réu, determino a intimação da requerente para que, no prazo 

legal, manifeste-se sobre o prosseguimento da lide. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012710-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO HIDEKAZU EDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE FORGHIERI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012710-19.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CELSO HIDEKAZU EDA EXECUTADO: VILSON JOSE 

FORGHIERI JUNIOR Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à parte exequente, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da execução de título extrajudicial 

A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a 

serem pagos pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do 

Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado 

de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003364-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNACIO RODRIGUES DE ABREU (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WALTER VASTOR GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO TARIFA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUARES PIRES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003364-15.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MONICA APARECIDA SILVA RÉU: IGNACIO RODRIGUES DE 

ABREU Vistos e examinados. Diante do teor da certidão da Sra. Gestora, 

DECRETO A REVELIA da parte requerida e dos confinantes, que foram 

devidamente citados e não se manifestaram. Para a defesa dos réus 

ausentes, incertos e demais interessados que foram citados por edital e 

quedaram-se inertes, nomeio curador especial na pessoa de um dos 

Defensores Públicos desta comarca. Intime-se da nomeação e para a 

manifestação, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002070-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO FERREIRA (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (RÉU)

OLEGARIO SANTANA MACEDO (RÉU)

LUIZ CARLOS DOURADO (RÉU)

WALKYRIA LEAO FERREIRA (RÉU)

CLEDINEI RODRIGUES MAFALDA (RÉU)

MARGARIDA BORGES DE MACEDO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002070-88.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDVALDO DE CARVALHO RÉU: CANDEMAR CECILIO 

FECHNER VICTORIO, ROSEMARY MALUF F VICTORIO, PETRONIO 

FERREIRA, WALKYRIA LEAO FERREIRA, OLEGARIO SANTANA MACEDO, 

MARGARIDA BORGES DE MACEDO, CLEDINEI RODRIGUES MAFALDA, 

LUIZ CARLOS DOURADO Vistos e examinados. Face o teor da certidão da 

Sra. Gestora, DECRETO A REVELIA da parte requerida e dos confinantes 

que foram citados e não se manifestaram. Para os réus ausentes, incertos 

e demais interessados que foram citados por edital e não se 

manifestaram, nomeio curador especial na pessoa de um dos D. 

Defensores Públicos que atuam nesta comarca. Intime-se da nomeação e 

para manifestação, no prazo legal. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002625-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRIONS REFRIGERACAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002625-71.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA RÉU: CARRIONS 

REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos e examinados. Diante do teor do termo 

de audiência de conciliação, que dá conta da ausência de ambas as 

partes ao ato, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, 

manifeste seu interesse no feito, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-68.2017.8.11.0003

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:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (EXECUTADO)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001457-68.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MORAES DE 

MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME, ADRIANO MORAES DE 

MENEZES, MARA JANE ARAUJO PEDROSO Vistos e examinados. Antes 

de apreciar o pedido de alienação, determino que seja certificado se a 

parte executada foi devidamente intimada da penhora realizada. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002917-56.2018.8.11.0003

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:

LAERCIO PARMEGANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002917-56.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LAERCIO PARMEGANI 

Vistos e examinados. Proceda-se com a exclusão dos EMBARGOS A 

EXECUÇÃO apresentados dentro do processo executivo, haja vista o 

disposto no artigo 914, §1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes desta decisão, para as providências pertinentes. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MORAIS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000269-74.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUZIA DE MORAIS ALMEIDA RÉU: BANCO BMG Vistos e 

examinados. Como já consignado por este Juízo no despacho saneador, 

"Nos termos dos artigos 357, III e 373, I do CPC assento que o ônus da 

prova é da requerente, razão pela qual a mesma deverá arcar com os 

custos da produção da prova pericial. Caso a parte autora seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, os custos da produção da 

prova pericial deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

devendo o perito estar ciente desta condição, quando da sua intimação.". 

Desta feita, sem razão o pedido do perito, para que os honorários sejam 

suportados pelo requerido, assim como também se revela inviável o pleito 

para que as assinaturas sejam coletadas pela serventia. Nesse contexto, 

substituo o perito judicial nomeado pela perita Valleria Amaral Correa Brum, 

devidamente cadastrada no banco de peritos deste juízo. Intime-a da 

nomeação, nos termos da decisão já proferida, a fim de que a mesma 

informe se aceita fazer a perícia para receber do Estado, e qual é o valor 

pretendido para os seus honorários. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012569-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012569-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JOSE CARLOS CASTELHANO 

VIEIRA Vistos e examinados. A petição inicial atende os requisitos do art. 

700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. Expeça-se mandado de 

pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 701, 

do Código de Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do 

pagamento de custas processuais se o mandado for cumprido no prazo 

estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012756-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OPHUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALTO - FALANTES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DE CAMARGO SANTANA OAB - SP388864 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012756-08.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OPHUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALTO - FALANTES 

EIRELI - ME REQUERIDO: HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012766-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSOMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012766-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JACKSOMAR ALVES DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte requerente, nos termos do art. 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). Diante das especificidades da causa, de modo 

a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012734-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012734-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DOUGLAS HENRIQUE NUNES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 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). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação 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))

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003871-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (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))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012833-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012833-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA PEREIRA DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 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). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1012789-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DO CARMO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012789-95.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA REQUERIDO: ALESSANDRO DO 

CARMO ROSA Vistos e Examinados. Nos termos do art. 726 do CPC, 

notifique-se conforme requerido. Expeça-se carta de notificação e 

interpelação. Realizada a notificação ou interpelação, fica à disposição do 

notificante a impressão dos autos digitais por 5 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, arquivem-se. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001955-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVO MESSIAS ROSA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CARLA FERREIRA (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:

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: 1001456-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIAN FAIONE FOSTTER SOARES BASTOS (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))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012848-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO NEVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012848-83.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAIRO NEVES DE CARVALHO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte requerente, nos termos do art. 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). Diante das especificidades da causa, de modo 

a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BATISTA DE PAIVA JUNIOR (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002448-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WYLLYANS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO 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-46 PROTESTO
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Processo Número: 1001067-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001067-35.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO SAVIO BORGES & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos e examinados. Os autos 

vieram conclusos para prolação do despacho saneador ou sentença, 

contudo, verifico a inexistência de representação processual da parte 

autora (id. 3055710). Assim, como se trata de vício sanável, intime-se para 

a juntada da documentação necessária, no prazo legal, sob pena de 

extinção. Em caso análogo: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO. IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. O instrumento de 

mandato é requisito essencial à admissibilidade do recurso. Determinada a 

intimação pessoal da parte para regularização da representação 

processual, e não sendo sanado o vício, impõe-se o não conhecimento do 

recurso, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70078483898, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, Julgado em 22/11/2018) Com a vinda, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

ELETRICA SERPAL LTDA (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Conde (RÉU)

ARIOMAR SANTOS DA COSTA (RÉU)

CAIADO PNEUS LTDA (RÉU)

ATACADAO S.A. (RÉU)

BIPTEL SEGURANCA LTDA (RÉU)

JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP (RÉU)

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (RÉU)

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA (RÉU)

ASR PNEUS LTDA (RÉU)

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (RÉU)

IRMAOS HARADA LTDA (RÉU)

DOALDO AUTOMECANICA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

QUIMICA AMPARO LTDA (RÉU)

NILSON DONIZETE BEATO (RÉU)

PAULO ROBERTO LOPES (RÉU)

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP 

(RÉU)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

ALONSO SANTOS ALVARES OAB - SP246387 (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

FLAVIO MISUMI WATANABE OAB - SP187243 (ADVOGADO(A))

FERNANDO JORGE SILVA OAB - GO27313 (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA OAB - SP183965 (ADVOGADO(A))

SILVANIO COVAS OAB - SP84174 (ADVOGADO(A))

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

MIGUEL CORRAL JUNIOR OAB - SP275198 (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE ALMEIDA COVAS OAB - SP168845 (ADVOGADO(A))

ELIS ABILIO COVA OAB - SP310091 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, através 

d o  s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 
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numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417780 Nr: 239-03.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE SOUZA, WILIBALDO DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra LUANA DOS ANJOS VIEIRA, OAB/MT 25294, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 21/11/2018, 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):

 Cod. Proc.: 339627 Nr: 7889-77.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANTONIO MARTELLO JUNIOR, OAB/MT 6370/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 14/11/2018, 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799444 Nr: 14114-30.2015.811.0003

 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: MAURIZA SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para: a) 

ratificar a liminar deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito 

no valor de R$ 211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) 

referente ao mês de 08/2015; c) indeferir o pedido de condenação em 

danos morais; d) determinar o levantamento do valor de R$ 89,26 (oitenta 

e nove reais e vinte e seis centavos) em favor da parte autora (fls. 34); e) 

determinar o levantamento da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) em favor da parte requerida (fls. 145).Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme disposto no artigo 

85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720223 Nr: 1270-19.2013.811.0003

 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): LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora, às fls. 123, pela desistência da presente 

ação.

O requerido ainda não foi citado, não tendo sido ofertada a contestação.

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755493 Nr: 10582-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANICE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES CHAVES, MARCOS 

FRATARI CHAVES, MARIA CONCEICAO GAIÃO CHAVES, LIGIA DE 

SOUZA CHARLES, MARIA ALVES DA SILVA, MARIA DIVINA FIGUEIRA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal retirar o 

mandado de averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436114 Nr: 4782-15.2010.811.0003

 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: WILSON FERREIRA VALENTIM, SCHEYLA RADICA 

VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDELINE PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JULIO CESAR DE AVILA - OAB:DEFENSOR

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal retirar o 

mandado de averbação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355192 Nr: 10152-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GONÇALVES PINHEIRO, JAIRO 
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MARCOS BORTOLAS, PEDRO SACHSER BIGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo legal, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 123/129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434499 Nr: 3165-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, MARCIO 

HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA V. BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, EDUARDO DA SILVA BRONZE - 

OAB:12250/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo legal, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 514/522.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732101 Nr: 12373-23.2013.811.0003

 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: MARCOS PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA-HOSPITAL SANTA ROSA, EGON NEIS, ARGO SEGUROS BRASIL 

S/A, DENIMAR NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, MARCELO BARROS LOPES - OAB:MT/9462, 

MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - OAB:119.851/SP, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6542-B/MT, PEDRO OVELAR 

- OAB:MT/ Nº 6270

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s)do requerido-Hospital Santa Rosa/ora 

apelado, Dr. Alex Sandro e Dra. Norma Suelli para no prazo legal, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 492/503.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782216 Nr: 7091-33.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIAGNOSTICO VIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ZIONI GOMES - 

OAB:213.484 OAB/SP

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls. 385/390.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752930 Nr: 9258-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A MASCHIETTO E CIA LTDA, ARNALDO MASCHIETTO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s)do embargado/ora apelado para no prazo 

legal, apresentar suas contrarrazões à apelação do embargante de fls. 

273/287.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447666 Nr: 2845-33.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO BENEDITO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, VANESSA MARTINS LEMOS - OAB:7376/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls. 105/108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386163 Nr: 14233-06.2006.811.0003

 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: CACILDA PINTO COZZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTIANE BATISTA CHARAFEDDINE, 

CRISTIANO BATISTA CHARAFEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 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):

 Cod. Proc.: 801984 Nr: 15192-59.2015.811.0003

 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: VOLMAR DE RAMOS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 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):

 Cod. Proc.: 438930 Nr: 7597-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAMPOS CASEMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREIA - 

OAB:15.802 MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls. 219/257.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798156 Nr: 13538-37.2015.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOSE LEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE MARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER - 

OAB:4778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:PR/36.138

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre a proposta de honorários periciais de fls. 122/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711074 Nr: 6068-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO, 

LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA, ESPÓLIO DE GILDO FERREIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780 /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) doexequente para no prazo legal fornecer 

cópia da inicial, para acompanhar o mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427334 Nr: 9468-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOM PEDRO AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, NELCI 

MENDES FERREIRA, GILSON MENDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/10/2018, 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):

 Cod. Proc.: 854349 Nr: 1198-90.2017.811.0003

 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: LETHICIA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM PEDRO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 19/10/2018, 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

ELETRICA SERPAL LTDA (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Conde (RÉU)

ARIOMAR SANTOS DA COSTA (RÉU)

CAIADO PNEUS LTDA (RÉU)

BIPTEL SEGURANCA LTDA (RÉU)

JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP (RÉU)

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA (RÉU)

ASR PNEUS LTDA (RÉU)

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (RÉU)

IRMAOS HARADA LTDA (RÉU)

DOALDO AUTOMECANICA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

QUIMICA AMPARO LTDA (RÉU)

NILSON DONIZETE BEATO (RÉU)

PAULO ROBERTO LOPES (RÉU)

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP 

(RÉU)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

ALONSO SANTOS ALVARES OAB - SP246387 (ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))
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FLAVIO MISUMI WATANABE OAB - SP187243 (ADVOGADO(A))

FERNANDO JORGE SILVA OAB - GO27313 (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA OAB - SP183965 (ADVOGADO(A))

SILVANIO COVAS OAB - SP84174 (ADVOGADO(A))

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

MIGUEL CORRAL JUNIOR OAB - SP275198 (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE ALMEIDA COVAS OAB - SP168845 (ADVOGADO(A))

ELIS ABILIO COVA OAB - SP310091 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004067-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: CONDE, BANCO 

BRADESCO S.A., NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, 

BRF S.A., CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, QUIMICA AMPARO 

LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU 

UNIBANCO S/A, FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, 

BUNGE ALIMENTOS S/A, COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, 

ELETRICA SERPAL LTDA, DOALDO AUTOMECANICA LTDA - EPP, 

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, HETROS IMPORTACAO 

E EXPORTACAO LTDA, AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA, ASR PNEUS 

LTDA, SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, 

NILSON DONIZETE BEATO, VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA, 

LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP, PAULO 

ROBERTO LOPES, IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

BIPTEL SEGURANCA LTDA, JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP, 

BANCO TRIANGULO S/A, RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 

DESCARTAVEIS LTDA - EPP, KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E 

LEGUMES LTDA, IRMAOS HARADA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, 

ARIOMAR SANTOS DA COSTA Vistos e examinados. Da análise dos 

autos verifica-se que, quando autorizado o processamento da 

recuperação judicial das empresas CCONDE SUPERMERCADO LTDA e 

CREZENDE DA SILVA ME, houve o indeferimento do pedido das 

recuperandas, para a devolução dos bens que haviam sido arrestados (Id. 

14057526 – 11/Julho/2018). Todavia, as recuperandas ingressaram com o 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007962-50.2018 e o Exmo. Relator, 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho deferiu liminar recursal 

determinando “a devolução das mercadorias e equipamentos 

arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta 

bancária, via on-line”. (Id. 2833822 – 30/Julho/2018). Deste modo, tendo 

aportado aos autos a v. decisão, na mesma data este juízo ordenou que 

se providenciasse o imediato cumprimento da liminar recursal que 

determinou a devolução das mercadorias e equipamentos 

arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta 

bancária das agravantes CCONDE SUPERMERCADO LTDA e CREZENDE 

DA SILVA ME via on line (Id. 30/Julho/2018). Ocorre que, recentemente 

veio ao feito petição das recuperandas, onde noticiam que ainda não 

foram devolvidas as mercadorias e equipamentos arrestados nos 

processos nº 1004558-79.2018 (1ª Vara Cível – Autor: SUPERVENDAS), 

1004051-21.2018 (2ª Vara Cível – Autor: POMAR – POMAR CENTRAL DE 

HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA) e 1004102-32.2018 (2ª Vara Cível – Autor: 

ATACADÃO S.A.) e requerem providências para o cumprimento da liminar 

recursal (Id. 16431879 – 09/Nov/2018). Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que a decisão que 

determinou “a devolução das mercadorias e equipamentos 

arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta 

bancária, via on-line” trata-se de ordem proferida pela Instância Superior, 

nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007962-50.2018, sob 

a relatoria do Exmo. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 

proferida 30 de Julho de 2018. Destarte, a solicitação contida nos ofícios 

expedidos por este juízo, com relação à devolução das mercadorias 

constritas nos processos que tramitam nas 1ª e 2ª varas desta comarca 

tem a natureza de cumprimento de ordem superior. Contudo, verifica-se do 

noticiado pelas recuperandas que, apesar de já constar naqueles 

processos a ordem para a devolução dos produtos arrestados, a dita 

devolução ainda não se efetivou, fato que estaria causando prejuízos de 

ordem tão grandiosa às devedoras que o próprio Administrador Judicial 

chegou a pleitear a convolação da recuperação judicial em falência. Nesse 

contexto, é inquestionável que cabe ao juízo da recuperação judicial a 

adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para o 

cumprimento da v. decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no sentido da imediata efetivação da ordem de devolução 

das mercadorias e produtos que foram arrestados nos estabelecimentos 

comerciais das recuperandas. Cabe consignar que, além do fato de que a 

decisão a ser cumprida é de lavra da Instância Superior (proferida pelo 

Exmo. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Relator do Agravo 

de Instrumento nº 1007962-50.2018), outra questão relevante a ser 

considerada é a atinente à competência deste juízo recuperacional para 

decidir sobre as medidas relacionadas ao controle da constrição dos 

ativos financeiros e operacionais das recuperandas. A matéria em cerne 

já está pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que solidificou o 

reconhecimento da competência do juízo universal da recuperação judicial 

para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da 

empresa em recuperação. É que, em conformidade com a Lei 11.101/2005, 

o destino do patrimônio dos devedores que se encontram em processo de 

recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por 

Juízo diverso do competente para a recuperação, sob pena de prejudicar 

o funcionamento da recuperanda, inviabilizando o seu restabelecimento. 

Nesse panorama, há que serem preservados os interesses de toda a 

coletividade de credores, de modo que os ativos dos devedores devem 

ser destinados ao pagamento igualitário e segundo a ordem de preferência 

de todos os créditos sujeitos à recuperação, não podendo ocorrer a 

quitação de um ou outro débito isoladamente, em prejuízo à universalidade 

de credores. Foi deste modo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que, no caso de deferimento da recuperação judicial, a competência de 

outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada 

a prática de qualquer ato que possa comprometer o patrimônio da empresa 

em recuperação. Nesse sentido é vasta a jurisprudência: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. As decisões 

provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, atingem e, por 

consequência, têm o condão de alterar o plano de recuperação da 

empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em razão do princípio 

maior da preservação da empresa. 2. A matéria versada no presente 

conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça que, em hipóteses 

similares, reconhece a competência do Juízo universal para julgar as 

causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em 

recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, 

pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de recuperação 

judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso 

daquele competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o 

funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento. 3. O 

artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que "a decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário", preserva a universalidade do juízo que processa a falência ou a 

recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo universal de 

todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em 

recuperação. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO 
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REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 137301 RJ 

2014/0318676-7 (STJ) - Data de publicação: 19/05/2015). “AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DARECUPERAÇÃO 

JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE 

BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação 

judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos 

respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que 

comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2. A jurisprudência 

está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus 

consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em 

recuperação judicial. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 128267 SP 

2013/0155282-7 (STJ) - Data de publicação: 16/10/2013). “AGRAVO 

REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. EXECUÇÃO 

FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR, EM 

CARÁTER PROVISÓRIO AS MEDIDAS URGENTES. PRECEDENTES. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Em casos como o presente, a 2ª 

Seção desta Corte vem adotando entendimento no sentido de que não 

cabe ao Juízo Trabalhista determinar medidas constritivas do patrimônio de 

empresa recuperanda, não obstante o disposto no art. 6º , § 7º , da Lei 

11.101 /05, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não serão 

suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. 2.- O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA AgRg no CC 130363 SP 2013/0329217-0 (STJ) - Data de 

publicação: 13/11/2013). Ante tal, é inquestionável a competência desse 

juízo da recuperação judicial para decidir sobre as medidas relacionadas 

ao controle dos ativos financeiros e operacionais das recuperandas, 

inclusive atinentes aos atos de execução relativos a fatos anteriores ao 

deferimento da recuperação judicial, que devem se submeter ao plano, 

sob pena de inviabilizar o soerguimento empresarial. Ilustro: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE 

DIREITO E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (LEI N.11.101/05). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

VALOR DA CONDENAÇÃO. CRÉDITO APURADO. HABILITAÇÃO. 

ALIENAÇÃO DE ATIVOS E PAGAMENTOS DE CREDORES. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a 

edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e 

da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para 

prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e 

pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros 

órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a 

constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do montante devido, 

processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente 

habilitação, sob pena de violação dos princípios da indivisibilidade e da 

universalidade, além de desobediência ao comando prescrito no art. 47 da 

Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

(RJ)”. (CC 90.160/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 05/06/2009). 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VASP. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E 

HOMOLOGADO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. 

ART. 6º, PARÁGRAFOS DA LEI 11.101/05. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE 

O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO CASO VARIG - CC 61.272/RJ. 

CONFLITO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. A execução individual 

trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade 

concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. 2. A 

novel legislação busca a preservação da sociedade empresária e a 

manutenção da atividade econômica, em benefício da função social da 

empresa. 3. A aparente clareza do art. 6º, §§ 4º e 5º, da Lei 11.101/05 

esconde uma questão de ordem prática: a incompatibilidade entre as 

várias execuções individuais e o cumprimento do plano de recuperação. 4. 

"A Lei nº 11.101, de 2005, não terá operacionalidade alguma se sua 

aplicação puder ser partilhada por juízes de direito e por juízes do 

trabalho." (CC 61.272/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 

25.06.07). 5. Conflito parcialmente conhecido para declarar a competência 

do Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca 

de São Paulo. (CC 73380/SP, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJe 

21/11/2008). “Juízo competente para o prosseguimento de execução 

trabalhista na hipótese de executada em regime de recuperação judicial. 

Repercussão de decisão proferida em Conflito Positivo de Competência. 

Segundo decisão proferida Pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

controvérsia suscitada pelo executado encontra-se sedimentada no 

âmbito da Segunda Seção do STJ, no sentido de que o Juízo onde se 

processa a recuperação judicial, "ainda que ultrapassado o prazo legal de 

suspensão constante do parágrafo 4º do art. 6º , da Lei nº 11.101 /2005", 

é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos 

interesses e bens da recuperanda, "inclusive para o prosseguimento dos 

atos de execução, relativa a fatos anteriores ao deferimento da 

recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena 

de inviabilizar o soerguimento da empresa". Diante da decisão proferida, 

mostra-se acertada o entendimento do juízo "a quo" quanto à liberação 

das penhoras em créditos bancários, em favor do juízo de recuperação 

judicial, pois, na hipótese, a decisão da Corte Superior prejudicou a análise 

do caráter privilegiado do crédito trabalhista em confronto com o caráter 

social da recuperação judicial ou mesmo o direito ao prosseguimento das 

execuções individuais após o decurso do prazo de suspensão de 180 

dias previsto no art. 6º da Lei n. 11.101 /2005” (TRT-2 - AGRAVO DE 

PETICAO AP 01647004620075020202 SP 01647004620075020202 A20 

(TRT-2) - Data de publicação: 07/02/2014). Assim, em consequência do 

acima exposto, é clarividente que este juízo da recuperação judicial deve 

adotar diretamente as medidas que se fizerem necessárias para a 

implementação efetiva da v. decisão liminar proferida pela Instância 

Superior nos autos do RAI nº1007962-50.2018, datada de 30 de Julho de 

2018 e ainda pendente de cumprimento. Para ilustrar, tem-se que em caso 

análogo, recentemente (dia 14 último) a MM. Juíza da 1ª Vara de Falência e 

Recuperação Judicial da Capital, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, 

determinou que as roupas e peças de vestuário penhoradas da loja 

Central da Moda em recuperação judicial (Processo nº 1028284-02.2017) 

fossem localizadas. No feito em questão, a recuperanda noticiou um 

“confisco” dos trajes e vestimentas que, promovido pela Justiça, 

praticamente teria zerado o seu estoque e a obrigado a “fechar as 

portas”, tal como está a ocorrer nos presentes autos. Outra ilustração 

pertinente é a decisão, proferida por este magistrado em medida liminar de 

urgência pleiteada em regime de plantão no dia 26/09/2015, que 

determinou a suspensão da constrição de ativos e produtos do 

recuperando GUILHERME AUGUSTIN, antes mesmo do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, tudo com vistas a se assegurar o 

princípio da preservação da empresa. Referida decisão foi objeto de 

recurso e mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – 

PLEITO LIMINAR DEFERIDO – ABSTENÇÃO DE SE PROCEDER Á 

C O N S T R I Ç Ã O  D E  A T I V O S  E  P R O D U T O S  D O S 

REQUERENTES/AGRAVADOS, EM FACE DE PROCESSAMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – OBSERVÂNCIA 

AO JULGADO DO RAI 142634/2015 – DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NUMERAÇÃO ÚNICA: 

14399-23.2015.8.11.0003) – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DOS ATOS DE 

CONSTRIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Em homenagem ao princípio da 

segurança jurídica, bem como em observância aos termos do julgado no 

RAI 142634/2015, em que a egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal, 

posicionou-se, por maioria, pelo deferimento do processamento da 

recuperação judicial (Numeração Única: 14399-23.2015.8.11.0003), 

impõe-se a suspensão dos atos de constrição que envolve o litígio.” (AI 

143858/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 

20/09/2016). Dito isso, resta evidente a competência deste juízo da 

recuperação judicial para a adoção das medidas necessárias ao 

cumprimento da v. decisão proferida nos autos, a fim de exercer o 

controle dos atos de constrição patrimonial das recuperandas. Para 

arrematar: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis 

com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros 

órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da 

falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo 
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de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 

31/05/2017). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA 

CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO 

EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO 

E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, 

COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA 

ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído 

depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, 

está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.º 

11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico e 

sem ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação 

do crédito executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre 

atos de constrição patrimonial. Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido 

para declarar a competência do juízo da recuperação judicial. (CC n. 

129.720/SP, Relator para acórdão o Ministro Marco Buzzi, DJe de 

20/11/2015). Ante o exposto, DETERMINO a intimação das autoras 

SUPERVENDAS (Processo nº 1004558-79.2018 - 1ª Vara Cível); POMAR – 

POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (Processo nº 

1004051-21.2018 - 2ª Vara Cível); e ATACADÃO S.A. (Processo 

1004102-32.2018 - 2ª Vara Cível) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedam “a devolução das mercadorias e equipamentos 

arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta 

bancária, via on-line”, nos termos da v. decisão liminar proferida no RAI nº 

1007962-50.2018 em 30/07/2018, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$15.000,00 ou adoção de outras medidas para a efetivação da ordem 

superior, tais como a penhora on line do equivalente em dinheiro; Oficie-se 

os juízos por onde tramitam os processos nº 1004558-79.2018 (1ª Vara 

Cível), 1004051-21.2018 (2ª Vara Cível) e 1004102-32.2018 (2ª Vara 

Cível), comunicando a presente determinação, adotada com vistas ao 

efetivo cumprimento da v. decisão proferida no RAI nº 1007962-50.2018 

em 30/07/2018 e fundada na competência do juízo recuperacional para 

decidir sobre atos de constrição do patrimônio das empresas em 

recuperação judicial, com cópia da liminar recursal e da presente decisão. 

No mais, determino a intimação das recuperandas para que, no prazo 

legal, manifestem-se acerca da petição do Administrador Judicial (Id. 

15224192); e, após, que seja dada vista dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo legal, também apresente a sua manifestação em 

relação ao noticiado nos autos. Por fim, DEFIRO ao Administrador Judicial a 

dilação de prazo solicitada em Id. 16463599, por mais 30 (trinta) dias. 

Intimem-se desta decisão as recuperandas, o Administrador Judicial e 

todos os credores habilitados. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008455-18.2018.8.11.0003

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:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008455-18.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FABIO RODRIGUES 

DOS SANTOS GONCALVES Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO onde o requerido, citado para efetuar o pagamento 

da dívida (R$47.908,15), realizou o depósito do valor das prestação 

vencidas (R$5.595,42), requerendo a purgação da mora. Entretanto, como 

cediço, a purgação da mora só se verifica mediante a quitação da 

integralidade da dívida, e não apenas pelo débito vencido. Nesse sentido: 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO DO FIADOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – 

DISPENSABILIDADE – ART. 2, §2º, E ART. 3º, AMBOS DO DECRETO-LEI 

911/69 – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM 

APREENDIDO - PAGAMENTO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - 

ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA - RESP 1418593/MS – RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR DA 

DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DO AUTOMÓVEL E O DÉBITO - QUESTÃO 

NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO 

PROVIDO. (...) Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da 

controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias 

fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a 

partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando 

mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido. (...)”. (RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018). Isto posto, 

INDEFIRO o pedido de purgação da mora e determino o prosseguimento 

regular do feito, com a intimação da parte autora para que, no prazo legal, 

manifeste-se sobre a contestação apresentada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004073-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (EMBARGANTE)

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004073-79.2018.8.11.0003 EMBARGANTE: JOSMAR 

OLIVEIRA DE CARVALHO, SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO 

Advogado do(a) EMBARGANTE: BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - 

MT0018396A Advogado do(a) EMBARGANTE: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - MT0018396A EMBARGADO: SOCRATES DUCCI COBIANCHI 

Advogado do(a) EMBARGADO: VANDERLEI CHILANTE - MT0003533S 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 
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defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003725-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COSTA BERNADES (AUTOR(A))

REBECCA COSTA BERNARDES (AUTOR(A))

REGINA COSTA FERREIRA BERNADES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (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 DECISÃO Processo: 1003725-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): REGINA COSTA FERREIRA BERNADES, REBECCA COSTA 

BERNARDES, GABRIELA COSTA BERNADES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de pedido de indenização do DPVAT por morte. 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. 

Desnecessária a tomada do depoimento pessoal das partes, vez que as 

declarações dos autores e da requerida já estão juntadas nos autos 

através da petição inicial, da contestação, da impugnação à contestação e 

das demais peças através dos quais os mesmos se manifestaram no feito, 

sendo desnecessária a realização de novas oitivas, vez que nada 

poderiam acrescentar ao feito de modo a contribuir para o julgamento da 

lide. Acerca da possibilidade do indeferimento do depoimento pessoal das 

partes, assim já decidiu o E. TJ/MT: “APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – RETIRADA DE DADOS PESSOAIS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ENTREGA 

DE PRODUTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – ART. 20, 

§4º, DO CPC – RECURSO DO 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – 

RECURSO DO 2ª APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. Não se verifica o 

alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de 

depoimento pessoal da parte adversa, uma vez que não é vedado ao 

magistrado julgar a lide sem instrução probatória, quando já existentes 

elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 

130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 35792/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, 

Publicado no DJE 31/07/2014). De igual forma, não se faz necessária a 

produção de prova testemunhal, uma vez que, tendo em vista o caso 

concreto apresentado, a oitiva de testemunhas não seria capaz de 

elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em 

nada contribuiria para a formação da convicção. “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA AUTORA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO 

DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM FALSÁRIO – 

PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO - 

ART.6º, VIII, DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS 

QUESTIONADOS JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

ARBITRADO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem 

cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo 

daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente 

protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no 

Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada 

acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade 

por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 13/08/2015). Registro que a possibilidade do juiz indeferir 

a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada 

pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO 

– CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA 

DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO 

CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de 

dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, 

a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos 

sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no 

DJE 12/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO 

MÉDICO HOSPITALAR – CONEXÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NÃO 

RECONHECIDA – AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSOS 

IMPROVIDO. (...)3 – A prova testemunhal em nada acrescentaria na 

solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos 

comprovam a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que 

o contrato de prestação de serviços médico-hospitalar não contém 

qualquer assinatura da recorrida e os cheques que instruem o feito não 

são de sua emissão. 4 – O juiz é o destinatário das provas, lhe sendo 

facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou 

protelatórias (art. 130 do CPC)”. (Ap, 136856/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

13/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014). DEFIRO o pedido 

formulado pela requerida, determinando a expedição de ofício ao INSS, a 

fim de que informe, no prazo de 10 dias, a eventual existência de outros 

herdeiros/dependentes do falecido. Com a resposta, tornem conclusos. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005276-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

SETOR 01 justiça gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO, WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 

1005276-13.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: JHENIFFER THATIANE SOUZA DIAS, brasileira, solteira, estudante, 

portadora da Carteira de Identidade RG nº. 2871475-0 SSP/MT e do CPF 

nº. 067.934.971-54, e-mail: 21jheniffer.dias@gmail.com, residente e 

domiciliada na Avenida São Pedro nº 944, Vila Mamed, Rondonópolis/MT, 

CEP nº 78.745-200 POLO PASSIVO: Nome: VALFRIDO MARIANO DIAS 

Endereço: AVENIDA MÁRIO GONÇALVES FARINHA, 2101, JARDIM 

MORUMBI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78.745-600 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA QUALIFICADAS (AUTORA 

E REQUERIDO) para comparecerem à audiência de Conciliação, instrução 

e julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Instrução e 

Julgamento, Sala: INSTRUÇÃO - 1ª VARA FAMÍLIA RONDONÓPOLIS, Data: 

27/02/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 27 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003428-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. E. (REQUERENTE)

R. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI OAB - 433.041.761-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003428-54.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação da 

parte executada, por intermédio do patrono constituído, para, nos termos 

da decisão de ID 14736430, efetuar o pagamento do valor de R$ 5.086,88 

(cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme 

cálculo de ID 16696916, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 

528, §3º, do CPC. Rondonópolis, 27 de novembro de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010313-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CURI MUSSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO CURI MUSSY (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito com a finalidade de 

promover a intimação do patrono constituído da autora para que adote as 

medidas necessárias para que MARIA APARECIDA CURI MUSSY 

compareça na Policlínica Central, sito à Rua Treze de Maio ,886 – Bairro 

Centro – Fone: (66) 3411-5067/ 3411-5064, Rondonópolis-MT, no dia 

11/12/2018 as 07:00h, a fim de apresentar a pessoa de JORGE LEANDRO 

CURI MUSSY para realização da perícia. Rondonópolis/MT, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de 

secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005621-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

F. G. V. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora, por meio das suas patronas 

constituídas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

devolução do AR (ID 16713578 e 16713586) e requerer o que de direito, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Rondonópolis/MT, 27 de 

novembro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de 

secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278335 Nr: 2081-96.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANILDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SABINO BATISTA DE LIMA, 

ESPOLIO DE LINDAURA FERNANDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para Expedição de Documentos com a finalidade 

de intimar o patrono da parte autora para se manifestar acerca da certidão 

de fls. 210, dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822809 Nr: 3918-64.2016.811.0003

 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: PERPETUA SOARES DE MOURA, JOSE FERREIRA DE 

MOURA, DARLY LINO DE CARLOS, JANIO FERREIRA DE MOURA, 

MARIANGELA MOURA DE CARLOS, PIRMO FERREIRA DE MOURA NETO, 

PAULO FERREIRA DE MOURA, MARISILVA FERREIRA DE MOURA, 

BENEDITO FERREIRA MOURA JUNIOR, DIRCE SUELI REYNALDO DE 

MOURA, ELZA VIEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Geremias Genoud 

Júnior, OAB/MT 12.387 da decisão a seguir transcrita: 1. Não obstante a 

petição de fl. 73 e documento de fls. 74/76, intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a formalização das renúncias 

aos quinhões hereditários em favor da herdeira Marisilva Ferreira de 

Moura por instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes do 

art. 1.806, do Código Civil.

2. No mesmo contexto, indefiro o pleito de fls. 77/78, por ausência de 

previsão legal, além do que a averbação da penhora no rosto dos autos 

deve ser determinada pelo juízo em que tramita a demanda executória.

3. Da mesma forma, indefiro o pleito de fl. 86, devendo o pretenso terceiro 

interessado deduzir sua pretensão pelos meios processuais legítimos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758349 Nr: 12345-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 MM. Juiz, pela homologação.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a 

seguinte SENTENÇA: “Vistos etc, trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTO 

DE VISITAS intentada por JAQUELINE FIGUEIREDO BARCELOS em face de 

DENNYS ALBINO PAIVA (qualificados nos autos). Aberta a audiência 

tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos termos supra. O 

representante do Ministério Público opinou pela homologação do acordo. 

Dessarte, considero satisfeitas as exigências legais, homologo o acordo 

supra para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, EXTINGO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Digesto 

Processual Civil. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. Homologo a renúncia ao prazo recursal, 

transitando em julgado a presente decisão neste ato. Saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência, registre-se. Após, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 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 ADALTO JOSÉ DE 

O L I V E I R A P r o m o t o r  d e 

JustiçaRequerente:____________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ D e f e n s o r 

Público:______________________________________________Requerid

o:____________________________________________________Adv. ª 

do requerido:_____________________________________________

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004169-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA CARDOSO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

LETICIA BATISTA DE SOUZA OAB - MT0014102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA CARDOSO DO PRADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004169-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16576655, pelo que determino a retificação do nome da inventariante 

conforme requerido. 2. Apensem-se estes autos ao Proc. n.º 

1004069-42.2018.8.11.0003. 3. Cumpra-se integralmente a decisão de ID: 

16451849. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007057-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANILO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007057-36.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. 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. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005493-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SANTOS RODRIGUES SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005493-56.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Designo o dia 

28.02.2019, às 16h, 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 novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002747-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO HERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

G. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISSANDRA CORTEZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, 

verifica-se que este juízo é suspeito para deliberar sobre o presente feito, 

portanto, remeta-se imediatamente o feito à juíza substituta. 2. Expeça-se 

o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002885-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, 

verifica-se que este juízo é suspeito para deliberar sobre o presente feito, 

portanto, remeta-se imediatamente o feito à juíza substituta. 2. Expeça-se 

o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007466-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM FREITAS MARCHITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

LILIAM FREITAS MARCHITO SOARES OAB - 726.605.386-20 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, 

verifica-se que este juízo é suspeito para deliberar sobre o presente feito, 

portanto, remeta-se imediatamente o feito à juíza substituta. 2. Expeça-se 

o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002623-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA AMANCIO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

JOAO MARQUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nada consta (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, 

verifica-se que este juízo é suspeito para deliberar sobre o presente feito, 

portanto, remeta-se imediatamente o feito à juíza substituta. 2. Expeça-se 

o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004567-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

LIDIANE DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE APARECIDO BUENO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ROSANGELA FERREIRA MIRANDA (REPRESENTADO)

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO(A))

L. N. F. M. B. (HERDEIRO)

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004567-75.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por LEANDRO DA SILVA BUENO, 

LIDIANE DA SILVA BUENO e LÍVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA 

BUENO, representada por sua genitora, Sr.ª Rosangêla Ferreira Miranda, 

pretendendo a partilha da posse de um único bem imóvel. 2. Os autores 

são filhos do falecido, conforme se extrai da dos documentos que 

instruem a exordial. 3. O representante do Ministério Público manifestou-se 

no ID: 15152430. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Do minudente volver processual, 

verifica-se que a parte autora pretende a partilha da posse do bem imóvel 

de matrícula n.º 1.671 registrado no Cartório de Juscimeira/MT em nome de 

Américo Tamottsu Kawabata, limitando-se com Rio São Lourenço e Terras 

da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas em São Lourenço 

de Fátima/MT, que alega ser herança do de cujus. 6. A transmissão da 

posse é feita aos herdeiros com a abertura da sucessão, sendo que eles 

dão continuidade à posse que era exercida pelo de cujus, com os mesmos 

caracteres, vícios e qualidades, não havendo como a posse adquirida ser 

partilhada como se os herdeiros tivessem o domínio do bem. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO - ÚNICO BEM IMÓVEL - 

AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1- A transmissão da posse é feita aos herdeiros com a 

abertura da sucessão, oportunidade em que dão continuidade à posse 

que era exercida pelo falecido, com os mesmos caracteres, vícios e 

qualidades, não havendo como a posse adquirida ser partilhada como se 

os herdeiros tivessem o domínio do bem. 2- Carente de comprovação a 

propriedade do único bem imóvel que se pretende partilhar, mostra-se 

correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por 
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ausência de condição da ação.” (TJ-MG - AC: 10428140017529001 MG, 

Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras 

Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2016) "INVENTÁRIO 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELO - 

INVENTARIADO QUE DETINHA APENAS DIREITO DE POSSE SOBRE 

IMÓVEL - TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE COM OS MESMOS 

DIREITOS E VÍCIOS - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO 

IMÓVEL EM VIAS ORDINÁRIAS PRÓPRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

PARTILHA DE DIREITO DE POSSE SOBRE IMÓVEL - SENTENÇA 

CONFIRMADA." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.523375-5/001, Relator 

(a): Des.(a) Brandão Teixeira , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

21/08/2012, publicação da sumula em 31/08/2012) 7. Assim, observa-se 

que está ausente, neste caso, uma das condições da ação, qual seja, o 

interesse de agir da parte autora, pois esta requer a existência 

concomitante de três requisitos, a utilidade, a necessidade do provimento 

judicial pleiteado e a adequação da via eleita. Vejamos os ensinamentos 

doutrinários a respeito: “Existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, o 

autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, 

o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação 

procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 504) (grifo nosso) “De 

acordo com Liebman, há o interesse processual ou interesse de agir: 

“Quando há para o autor utilidade de conseguir o recebimento de seu 

pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que 

ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de 

segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como 

foi proposto para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra 

pessoa, ou que, pelo menos, está ameaçado de encontrar essa 

resistência.” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil 

brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 125) (grifo nosso) 8. Gizadas as 

razões de decidir supra, não há outra solução para o caso em apreço 

senão a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a falta de 

interesse processual da parte autora. 9. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando houver ausência de legitimidade ou de interesse 

processual. 10. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em consonância com o parecer ministerial, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VI, do Codex de 

Processo Civil. 11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005200-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARIBALDE MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n. 1005200-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO intentada pelo ESPOLIO DE 

GARIBALDE MENDES DA SILVA, representado por sua inventariante Emília 

Mendes Da Silva (qualificada nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em 

suma, a parte requerente pugna pela retificação da certidão de óbito do 

Sr. Garibalde Mendes da Silva, alegando que houve erro na declaração 

dos dados do de cujus quando do registro da sua morte. 3. Manifestou-se 

o representante do Ministério Público pela improcedência do pedido 

exordial, ante a não comprovação de ocorrência de equívoco no 

mencionado assento de óbito. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 

109, caput, da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja 

ver retificado assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado 

competente, desde que instrua o pedido com todos os documentos que se 

prestem a comprovar suas alegações. 6. A análise dos autos permite 

afirmar que o objetivo da parte requerente é a retificação do assento civil 

de óbito do Sr. Garibalde Mendes da Silva para alterar o estado civil do de 

cujus para solteiro e constar a inexistência de filhos. 7. Porém, conforme 

se verifica através dos documentos acostados aos autos, não há 

qualquer comprovação dos fatos alegados pela parte autora na exordial. 

8. Além disso, a cópia do assento de casamento encaminhada pelo 

cartório de registro civil em resposta ao ofício de ID: 12546579 não atesta 

qualquer equívoco por parte daquela serventia e confirma as informações 

contidas na certidão de óbito do de cujus, razão pela qual o pedido 

formulado pela parte autora não merece acolhimento. 9. Assim, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 10. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, julgo improcedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, determinando que o registro de óbito do Sr. 

Garibalde Mendes da Silva permaneça da forma como se encontra. 11. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. 12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003902-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONARIA NOBRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO CONSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003902-59.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por MARIA 

SONARIA NOBRE FERREIRA (qualificada nos autos). 2. Segundo ressai 

dos autos, em suma, a parte requerente pugna pela retificação de seu 

nome no assento de nascimento, visto que este lhe causa 

constrangimentos e vexames perante terceiros, razão pela qual postula 

sua retificação para alterar o nome de “Sonaria” para “Karolliny”. 3. 

Manifestou-se o representante do Ministério Público pela improcedência do 

pedido exordial. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, 

da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se denota de todo o 

processo, mormente por depoimento pessoal da parte autora, que ela 

passa por constrangimentos e vexames perante terceiros, razão pela 

qual, a procedência do pedido é medida que se impõe, mesmo porque 

também não haverá nenhum prejuízo para terceiros. 8. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido, 

ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, determinando a 

retificação do assento civil da parte autora (ID: 8212162), que passará a 

se chamar MARIA KAROLLINY NOBRE FERREIRA, o que faço com 

espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros 

Públicos. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, 

§4º, da Lei de Registros Públicos). 10. Notifique-se o representante do 

Parquet. 11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 12. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 
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Juiz de Direito

Edital Intimação

PROCESSO n. 1005967-27.2017.8.11.0003, Interdição - 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 processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que F. P da S. move contra 

MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, sendo decretada a interdição 

deste 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 M.D.A.O.S. (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. FRANCISCO PAULO DA SILVA. 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 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 G. E. S. M., digitei

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007958-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERIDO 

PARA APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS,NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007448-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. B. (REQUERIDO)

K. N. B. (REQUERIDO)

L. N. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007448-25.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem’ proposta por I. A. G., em 

face de K. N. B., L. N. B. e W. N. B., todos bem qualificados nos autos, 

visando o reconhecimento da convivência marital com o extinto L. de A. B., 

pelo período de nove anos consecutivos, findando-se com o seu óbito, em 

23 de junho de 2017. Com a exordial vieram os documentos pertinentes. 

Em sede de audiência de conciliação designada por este juízo os 

demandados K. N. B. e L. N. B. reconheceram espontaneamente a 

existência da união estável vivenciada entre a autora e o falecido, 

conforme ID nº 13146809, tendo o requerido W. N. B. posteriormente 

anuído expressamente com a relação marital existente entre o seu genitor 

e a demandante (ID nº 14596323). É o relatório. Decido. Deixo de remeter o 

presente à apreciação ministerial, eis que inexistente interesse de 

incapaz. Doravante, o pedido de reconhecimento da união estável post 

mortem comporta deferimento. Com efeito, nos termos do artigo 1º da Lei 

9.278/96, “é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, 

pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo 

de constituição de família”. No mesmo sentido é a redação do 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”. No 

caso em tela, a cônjuge supérstite e todos os herdeiros estão 

representados nos autos e formularam consensualmente os pedidos. 

Desta forma, há elementos suficientes da existência da união, nos termos 

do pedido inaugural, sendo, portanto, inafastável seu reconhecimento. 

Posto isso, considerando-se o ajuste entabulado entre as partes (ID 

13146809) e a anuência do demandado W. N. B. pelo que dos autos 

constam, HOMOLOGO para declarar com efeito ex tunc, a existência de 

união estável entre a autora I. A. G. e o falecido L. de A. B., pelo período 

de nove anos consecutivos, findando-se com a morte ocorrida em 23 de 

junho de 2017, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, Sem custas 

e honorários ante a gratuidade da Justiça. Diante da consensualidade em 

destaque, a publicação desta sentença nos autos gerará automaticamente 

o seu trânsito em julgado (dispensando a serventia de expedir certidão 

especifica). Arquive-se, oportunamente. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813841 Nr: 829-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória (fls. 83/86) recebida 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

EXEQUENTE, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 758750 Nr: 12598-09.2014.811.0003

 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: DULCINÉIA NEVES BALESTEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO PELINI, VERA LUCIA 

MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Dias da Silva - 

OAB:OAB/MT.23510-O, RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando a requerente e as herdeiras Dulcinéia Neves 

Balesteiros, Jéssica Viana Pelini, Jaqueline Pelini, Aline Pelini e Sthefany 

Pelini (representada por Vera Lúcia Maria de Jesus), a levantarem os 

valores existentes junto à Conta única e à Caixa Econômica Federal, a que 

fazia jus o falecido Sérgio Pelini, resguardando-se a proporção 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor em favor da meeira e 

ora autora, ao passo que as demais herdeiras serão beneficiadas com a 

divisão igualitária do remanescente. Preclusa a via recursal, expeça-se 

alvará com validade de 180 dias.Dispenso a prestação de contas, todavia, 

advirto a representante legal da herdeira menor que os valores a serem 

doravante levantados por ela haverão de ser revertidos em favor da 

mesma, sob pena de futura responsabilização.Após, arquive-se.Sem 

custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 
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Intimem-se.Rondonópolis/MT, 26 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753998 Nr: 9796-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPCG, DDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de execução de alimentos proposta por JOÃO PEDRO COSTA 

GUTIERREZ, bem representado pela genitora, em face de LUIZ MARCELO 

NEVES GUTIERREZ, ambos bem qualificados nos autos.

 Por força do decisum de fls. 48, determinou-se a intimação pessoal da 

exequente para requerimento apto ao prosseguimento do feito, sendo que 

malgrado devidamente intimada a mesma quedou-se inerte (fls. 51).

 A inércia e desídia da parte 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 parte 

credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 485, III 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Efetivem-se as baixas necessárias.

P. I.

Rondonópolis-MT, 22 de outubro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 442519 Nr: 11187-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 Vistos etc.

A teor do requerimento de fls. 189, expeça-se, imediatamente, mandado 

judicial de entrega dos bens descritos no auto de penhora, depósito e 

avaliação de fls. 174 em favor da parte exequente, consignando que na 

falta de qualquer dos bens oportunamente penhorados deverão ser 

entregues à parte credora bens similares até o limite do valor exequendo, 

lavrando-se o respectivo auto de entrega pelo Sr. Oficial de Justiça.

Necessário consignar a dispensabilidade da intimação pessoal do 

executado, nos moldes do disposto no art. 876, §3º do CPC, eis que em 

lugar incerto e não sabido

 Intime-se a parte exequente, via causídica, da presente decisão, bem 

como para que se faça presente no ato da entrega dos bens penhorados, 

bem como para que apresente requerimento apto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792582 Nr: 11352-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 3402-B

 Destarte, sendo a exequente a única interessada na execução, a sua 

desídia em promover o necessário ao regular andamento do feito, 

conforme demonstrado, é causa de extinção do processo. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas estilares. Publique-se, intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710790 Nr: 5774-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 Vistos.

Malgrado as alegações tecidas pelo exequente às fls. 202, mantenho a 

sentença de fls. 201 por seus próprios fundamentos, nada tendo a 

reconsiderar, uma vez que ainda que o exequente não tenha sido 

encontrado na diligência realizada derradeiramente pelo Oficial de Justiça 

(fls. 199/200), houve a intimação do exequente via causídico constituído 

por duas vezes consecutivas, tendo o mesmo deixado de promover o 

necessário ao regular andamento do feito.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro (fls. 201), e 

após arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885389 Nr: 11984-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B, VALTER FERREIRA DA SILVA - OAB:24.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 (...).Posto isso, NÃO ACOLHO os presentes embargos à execução 

opostos por VALTER FERREIRA DA SILVA em desfavor de IVONETE 

SILVA DE MIRANDA.Traslade-se cópia para os autos principais (Código 

442519).Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, 

pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC, uma 

vez que é beneficiário da Justiça Gratuita.Transitada em julgado, 

proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 767011 Nr: 902-39.2015.811.0003

 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: PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 14.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DO AUSENTE QUANTO AOS BENS 

ARRECADADOS (ART. 745 CPC). PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS

Número do Processo: 902-39.2015.811.0003 – CÓDIGO 767011

Espécie: AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA.

REQUERENTE: PETRUSKA SUZANA ARAUJO ADAMS.
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 AUSENTE: DELMAR ADAMS, brasileiro, solteiro, RG 117211-7 SSP/PR, 

atualmente com endereço desconhecido, sendo o último na Rua Domingos 

de Lima, n. 1211, Bairro Vila Aurora, nesta Comarca de Rondonópolis-MT.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação declaratória de ausência proposta 

por Petruska Suzana Araujo Adams, visando a declaração de ausência de 

seu genitor Delmar Adams, alegando, em síntese, que o mesmo 

encontra-se desaparecido desde 1994, sendo que seu ultimo domicílio foi 

nesta Comarca de Rondonópolis.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital vierem ou dele tiverem 

conhecimento, que perante este Juízo se processam os autos n. 

902-39.2015.811.0003 – CÓDIGO 767011 e nele foi DECLARADA 

AUSÊNCIA de DELMAR ADAMS, brasileiro, solteiro, RG 117211-7 SSP/PR, 

atualmente com endereço desconhecido, sendo o último na Rua Domingos 

de Lima, n. 1211, Bairro Vila Aurora, nesta Comarca de Rondonópolis-MT, 

tendo sido nomeada CURADORA de seus bens a requerente PETRUSKA 

SUZANA ARAUJO ADAMS, brasileira, casada, RG 14794926 SSP/MT, filha 

de Delmar Adams e Suely Araújo de Souza, sendo que NÃO FORAM 

ARRECADADOS BENS, posto que não encontrado registro algum de 

propriedade móvel ou imóvel em nome do ausente.

 Despacho/Decisão: Vistos etc., Concluídas as diligências no sentido de 

apurar a existência de bens a serem arrecadados, nos termos do que 

prevê o art. 744, do CPC, expeçam-se os editais a que alude o art. 745, do 

mesmo Codex, ao longo do período de um ano, em intervalos regulares de 

dois meses. Findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados 

requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto 

em lei (art. 745, §1º, do CPC). Em seguida, abra-se vista dos autos à 

requerente e ao Ministério Público. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: 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 no Diário de Justiça de 

2 (dois) em 2 (dois) meses, pelo prazo de 1 (um) ano, conforme disposto 

no artigo 745 do Código de Processo Civil, ANUNCIANDO a arrecadação e 

CHAMANDO o referido ausente a entrar na posse dos bens arrecadados. 

Eu, Alisson Flávio Ampolini – Analista Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 22 de novembro de 2018.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor Judiciário

Autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744387 Nr: 4583-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDSS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDS, EDMFDS, OFDS, ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de sobrepartilha manejado 

pela inventariante Auzeni Felizati da Silva Cardoso às fls. 108/110 e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com supedâneo no art. 

485, I, do CPC.No mais, a teor da penhora no rosto dos autos efetivada à 

fl. 236, oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca dando-lhe 

ciência do presente decisum.Por força do princípio da causalidade, 

condeno a parte autora, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários de sucumbência em favor do patrono da parte requerida no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tendo em vista o desacolhimento do 

pedido autoral e a natureza da causa. Fica suspensa a exigibilidade de r. 

verbas por litigar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (fls. 

118), restando deferido os benefícios da Assistência Judiciária às 

Requeridas ante ao pleito formulado às fls. 134/143.Com o trânsito em 

julgado, tornem os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis, 23 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764899 Nr: 15774-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFFCDM, PHFCDM, MRFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDM

 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: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 INTIMAÇÃO DO (S)ADVOGADO (A)S DOS EXEQUENTES ACERCA DO R. 

DESPACHO DE FLS. 186, PARA MANIFESTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786670 Nr: 8889-29.2015.811.0003

 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: MARALICE BRITTO DOS SANTOS, THIAGO DE BRITTO 

RODRIGUES, VANESSA DE BRITTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODERVAL RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - 

OAB:20752/O

 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.Sem custas ante a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Sem honorários, haja vista insubsistir contenciosidade.Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha.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.: 757560 Nr: 11849-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VIEIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NIVALDO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 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.Sem custas eis que defiro a requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita. Sem honorários.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se carta de adjudicação em favor da autora, relativamente aos 

bens noticiados no plano final de partilha, ambos em favor de Rosalina 

Vieira de Sena (fls. 91/92).Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após 

a expedição do quanto necessários 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.: 812477 Nr: 286-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI JOCAS DOS SANTOS, CLAILTON JOCAS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERINO FERREIRA DOS 

SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 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.Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio da Assistência 

Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie.Após o trânsito em 

julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha na forma 

vindicada (fl. 57), atentando-se que em razão do inventário se 

consubstanciar apenas na meação do falecido, a cônjuge supérstite é 

apenas meeira e, portanto, detém a titularidade de 50% (cinquenta por 

cento) dos bens inventariados, que lhe pertence por direito próprio e não 

em decorrência de transmissão causa mortis, ao passo que o herdeiro 

Clailton será beneficiado com o remanescente (50%).Por fim, 

considerando-se que no documento do veículo automotor encontra-se 

gravada restrição em virtude de alienação fiduciária firmada entre o 

proprietário do bem e terceira pessoa (fl. 20), condiciono a expedição do 

formal de partilha alusivo ao mencionado patrimônio à prévia apresentação 

da competente carta de desalienação pela inventariante, tendo em vista a 

necessária anuência do credor fiduciário para implementar a 

transferência.Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição 

do quanto necessários 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.: 822764 Nr: 3885-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHRS, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, eis que defiro à exequente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e arquivando-se 

os autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 909644 Nr: 8102-92.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE GRACIELA FERREIRA WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, eis que defiro à requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e 

arquivando-se os autos. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710934 Nr: 5923-98.2012.811.0003

 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: RDRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJJN, LJ, MJ, LAJ, CJ, CJ, FJA, FJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS 

ANTUNES - OAB:13376/MT

 (...)Deveras, os requeridos pretendem, de fato, a desconstituição do 

julgado, sob o fundamento de encontrar-se nos autos as provas 

necessárias ao reconhecimento de seu direito, à vista do julgamento 

desfavorável aos dissidentes.Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que restou evidenciado o propósito primordial e exclusivo da 

parte requerida na reavaliação da matéria já apreciada em decisão 

oportuna, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no decisum invectivado, entendo que o pedido formulado 

deva ser imediatamente rechaçado. Desta feita, recebo e conheço o 

recurso, porém nego-lhe provimento.Não obstante tenha sido julgado 

improcedente o presente recurso não o visualizo, pelo menos neste 

momento, como manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de 

aplicar a multa prevista no Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º.P. I. 

Cumpra-se..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765660 Nr: 170-58.2015.811.0003

 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: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AFONSO HENRIQUE ROCHA, 

ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ MOURA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Em que pese a suposta comprovação de posse exercida 

pelos autores da herança em relação ao bem imóvel inventariado, 

consoante assinalado às fls. 111/115, ressalto que os herdeiros não 

lograram êxito em comprovar a propriedade do r. patrimônio, tendo deixado 

de carrear aos autos o competente registro capaz de corroborar as 

afirmações, sendo certo que o ônus da prova das r. alegações cabe aos 

sucessores, então interessados.).Ademais disso, cumpre salientar que 

em sede de inventário, a jurisdição se limita à arrecadação dos bens e 

direitos deixados pelo autor da herança para posterior pagamento das 

dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha entre os 

herdeiros. Em outras palavras, o processo do inventário tem por finalidade 

precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o 

patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e direitos 

devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, 

não possuindo o Juízo do inventário capacidade investigatória capaz de 

constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que 

dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla 

defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia 

sucessória. Desse modo, as questões que extrapolam esta finalidade e 

que exigem instrução probatória própria não comportam resolução neste 

feito, devendo os interessados, primeiro, providenciar a regularização do 

mencionado patrimônio para, após, manejar a sua transmissão pela via 

sucessória.2. Por fim, ante a ausência de cumprimento integral do quanto 

disposto à fl. 85, reitere-se a intimação do inventariante para adotar as 

providências outrora descritas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito (art. 485, IV, do CPC), seguindo-se vista, adiante, ao 

Parquet, conforme descrito no item ‘6’ do aludido comando.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 374504 Nr: 2855-53.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SOARES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI SOARES DE OLIVEIRA, 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354, LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN - 

OAB:RJ/117.851
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

JESSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 Vistos etc.,

Dê-se ciência ao credor do espólio, conforme requerido à fl. 79, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para vista dos autos ou eventual 

manifestação, ocasião em que deverá o mesmo noticiar seu interesse em 

assumir o exercício da inventariança, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

Transcorrido o prazo supra, não havendo qualquer requerimento, 

tornem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 828723 Nr: 5641-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RAIMUNDO MORAES, MARILEIDE 

MILHOMEM MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, devido à carência superveniente JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento. 

Traslade-se cópia do presente decisum aos autos de Código 

732781.Custas recolhidas. Sem honorários.Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802629 Nr: 15439-40.2015.811.0003

 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: LUCIMAR PARREIRA DE FREITAS, IONDES JOÃO DE 

FREITAS, EZILDA DE FREITAS OLIVEIRA, THERESINHA PAREIRA DE 

FREITAS DA FELICIDADE, WILSON DE FREITAS MATOS, DILTON MATOS 

DE FREITAS, JOÃO BATISTA DE FREITAS, MARIA DO CARMO FREITAS 

ANBO, IZABEL FREITAS DE MATOS, ESPÓLIO DE WANTUILDES FREITAS 

DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON NUNES DE FREITAS, 

ESPOLIO DE EMILIA PARREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE ODILON NUNES DE 

FREITAS e EMILIA PARREIRA DE MATOS, sendo inventariante LUCIMAR 

PARREIRA DE FREITAS ALVES e OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Não obstante a dispensabilidade da apuração de questões tributárias no 

rito de arrolamento sumário (art. 659, §2º, do CPC), verifica-se que há nos 

autos as certidões negativas de débito federal (fls. 114 e 117), estadual 

(expedida pela PGE – fls. 48 e 85) e municipal (fl. 49).

Constam dos autos as primeiras declarações (fls. 34/36) e plano final de 

partilha (fls. 96/97), nos moldes legais, requerendo a adjudicação do 

imóvel inventariado em favor da inventariante.

Adiante, aportaram as escrituras públicas e cessão de direitos 

hereditários por termo nos autos firmado pelos herdeiros em prol da 

inventariante, às fls. 102/103, 104/105, 107 e 109.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelos falecidos ODILON NUNES DE FREITAS e EMILIA PARREIRA DE 

MATOS, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Honorários inaplicáveis à espécie.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se carta de 

adjudicação em favor da herdeira Lucimar Parreira de Freitas Alves, 

conforme vindicado às fls. 96/97.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários 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.: 438311 Nr: 6978-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELA NEME RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal 

(art. 1.023, CPC).. A isso não se prestam, porém, os embargos 

declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator: Min. Sydney Sanches).“(…) A 

FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - 

Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se 

incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma 

inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a 

utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um 

indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função 

jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada essa 

modalidade de recurso. Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. 

Celso de Mello).Assim, da forma que se apresenta a situação, em que 

restou evidenciado o propósito primordial e exclusivo da parte autora na 

reavaliação da matéria já apreciada em decisão oportuna, de tal sorte que 

inexistiu qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum 

invectivado, entendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado. Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe 

provimento.Não obstante tenha sido julgado improcedente o presente 

recurso não o visualizo, pelo menos neste momento, como manifestamente 

protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no Código de 

Processo Civil, art. 1.026, §2º.P. I. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005228-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008615-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RENATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1008615-43.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada por FRANCISCO RENATO 

DA SILVA 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 14 de 

dezembro de 2018, às 15h00min, 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 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 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, 23 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1006609-63.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária de implantação de auxílio doença acidentário e conversão 

em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de evidência ajuizada 

por ANA ELIZABETH LEITE 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 14 de dezembro de 2018, às 14h45min, 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 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 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, 23 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007229-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDION ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1007229-75.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão de auxílio acidente ajuizada por ALDION ALVES DOS SANTOS 

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 14 de 

dezembro de 2018, às 14h30min, 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. 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 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 do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para 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, 23 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004271-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA MARIA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004379-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 704165 Nr: 12142-64.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a impugnação de fls. 314/329.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 51193 Nr: 4755-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 VISTO

Em razão da decisão proferida no agravo de instrumento de fls. 134/140, 

determino seja transferido o valor penhorado nos autos para a conta 

indicada na página 116.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805655 Nr: 16565-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ MEIRELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a manifestação do INSS (fls. 201/v).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 401899 Nr: 15395-02.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA GONÇALVES SILVA, ROSELANGELA 

GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a própria parte autora do conteúdo do despacho de fls. 567.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 439668 Nr: 8335-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465, 

GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464, WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 VISTO.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca (fls. 1.147), haja vista que a cópia das matrículas 

dos imóveis registrados sob os números 9.270 e 17.858 já foi obtida por 

meio da Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI) da 

ANOREG-MT.

 Expeça-se novo mandado para penhora dos bens descritos às fls. 1.140, 

observando-se o endereço declinado pelo Ministério Público na 

manifestação de fls. 1.146/1.147.

 Quanto à penhora de veículos, anoto que, conforme extrato anexo, 

nenhum dos veículos indicados no verso da página 1.120 deste feito está 

em nome do executado, pois ao realizar uma consulta do CPF do devedor 

pelo sistema RENAJUD apenas o veículo FIAT/STRADA WORKING CD, 

placa OAS-2283 foi encontrado. Assim, a inclusão de restrição sobre os 

veículos descritos no verso da página 1.120 restou prejudicada.

 Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre o extrato do RENAJUD anexado ao presente despacho.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280960 Nr: 4416-88.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. BORGES & CIA LTDA, HÉLIO MARTINS 

BORGES, CLARA LUCIA ARANTES MARTINS, LUIZ RICARDO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANZI SANTOS - 

OAB:8.912/MT, LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - OAB:MT/9697, 

RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B - MT, RAUL ASTUTTI DELGADO 

- OAB:6682-B

 Intimar o patrono da parte requerida, advº RAUL ASTUTI DELGADO, 

OAB/MT 6682-B, para informar no prazo de 3 (res) dias, os dados 

bancários completos da parte executada ou do corresponsável HELIO 

MARTINS BORGES, para fins de devolução de valores penhorados, haja 

vista, formalização de acordo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823324 Nr: 4078-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANIUCE MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA - OAB:OAB/MT 

19.384 representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 17/12/2018, ÀS 13:00HS, NA SALA DESTA 
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ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733681 Nr: 13627-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERENCIANA CONSTANTE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 318/340, para 

querendo manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pelo advogado Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira 

OAB/MT 7666-O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763342 Nr: 15068-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, E MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO representando o polo ativo, PARA 

QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS 

TRABALHOS PERICIAIS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 17/12/2018, ÀS 

14:00HS, NA SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA 

PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 777574 Nr: 5288-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, MÁXIMA 

AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, MIRELA 

MARIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA SANTANA DA 

SILVA MUNHOZ - OAB:21.788 /OAB-MT, FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/MT

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: RONY DE ABREU MUNHOZ OAB-MT 11972 

E ANDRESSA SANTANA DA SILVA MUNHOZ OAB-MT 21.788 , 

representando MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744949 Nr: 4910-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE BRITO, VANICLEIA ALMEIDA DE AZEVEDO 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem o 

saldo remanescente de fls. 121/122 (R$ 1.66,52), sob pena de penhora de 

bens suficientes para garantir a execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 890684 Nr: 2029-07.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o embargante para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731808 Nr: 12129-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPECTA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM CRÉDITO LTDA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, VICTOR SKIRESINSKI 

GONCALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 PROCESSO Nº 731808

VISTO.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOIS apresentou embargos de declaração, com 

fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, em face da decisão 

que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou o 

prosseguimento da execução fiscal proposta em face de VALDENIR 

GOMES DE OLIVEIRA somente em relação ao mês de 12/2008.

O embargante sustenta a existência de omissão, pois deixou de mencionar 

que a execução também deverá prosseguir em relação à CDA nº 

17437/2013 (fls. 08), a qual não está quitada pelo executado.

Intimado, o embargado informou que a CDA 17437/2013, página 08, 

referente ao ISSQN do período de maio a novembro de 2008, não está 

quitada perante o Fisco Municipal (fls. 106).

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade.

 Compulsando os autos, observo que a sentença impugnada incorreu em 

erro omissão, na medida em que não constou que a execução também 

deverá prosseguir em relação à CDA nº 17437/2013 (fls. 08), a qual não 

está quitada pelo executado.

Aliás, o próprio executado confirmou que não pagou até o momento a CDA 

17437/2013, página 08, referente ao ISSQN do período de maio a 

novembro de 2008 (fls. 106).

É evidente que isso constitui omissão, na forma do art. 1.022, II, do CPC.

Com essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso de 

embargos de declaração, para que na decisão, onde foi registrado o 

prosseguimento da execução somente em relação ao mês de 12/2008, 

passe a constar “o prosseguimento da execução referente ao mês de 

12/2008 e CDA nº 17437/2013 (fls. 08)”.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 26 de novembro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786456 Nr: 8791-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELISA BORGES MATOS, VALDELISA 

BORGES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, Napoleao Carlos Corrêa da Rocha 

Filho - OAB:24940

 As razões de decidir contidas nas ementas acima citadas encaixam-se 

perfeitamente no caso em debate, já que o parcelamento do débito ocorreu 

após a realização da penhora pelo sistema Bacenjud.Com essas 

considerações, INDEFIRO o levantamento da penhora que recaiu sobre 

valores existentes na conta das executadas.Diante do parcelamento do 

débito, SUSPENDO o andamento da execução, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, conforme requerido às fls. 51.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

26 de novembro de 2018FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736452 Nr: 15791-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERCEMEIRE BELO FERREIRA COSTA

 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: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 604/629.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751262 Nr: 8429-76.2014.811.0003

 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: DILCE LINDEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO A DRª Andréia Cristina Andrade Mattos OAB/MT 14423, 

Jhoane Marrara Rodrigues da Silva, OAB/MT 18.425, PARA QUE INFORME 

DADOS BANCÁRIOS E CPF, PARA QUE POSSA SER EXPEDIDO ALVARÁ 

JUDICIAL ELETRÔNICO REFERENTE AO RPV nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734814 Nr: 14552-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA MENDONÇA PINHEIRO FUKUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª CIBELE PRIETCH PAGNO representando o polo ativo, 

para que INFORME SEUS DADOS BANCÁRIOS E CPF, BEM COMO da parte 

autora ADRIANA MENDONÇA PINHEIRO FUKUDA, para que possa ser 

expedidos Alvarás Judiciais referente RPVs dos Honorários e do Principal 

respectivamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435343 Nr: 4011-37.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE LARA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 

- OAB:5178/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº FABIANO PENALVA VERDOLIN, DANIEL PENALVA 

VERDOLIN, representando o polo ativo, para que INFORME OS DADOS 

BANCÁRIOS E CPF DA PARTE AUTORA E ADVOGADO , para que possa 

ser expedidos ALVARÁS JUDICIAIS referente ao RPVs do Principal e 

Honorários Advocatícos nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396531 Nr: 10072-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALDAIR ROBERTO PANIZ, ELIDA DA CRUZ PANIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134/MT, 

representando o polo ativo , PARA QUE INFORME SEUS DADOS 

BANCÁRIOS E CPF, para que possa ser expedido Alvará Judicial 

Eletrônico referente aos Honorários Advocatícios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715744 Nr: 11054-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 VISTO

Intime-se o executado para, querendo, apresentar embargos no prazo de 

30 (trinta) dias.

Intime-se, ainda, o executado para manifestar-se sobre a petição de fls. 

63/65.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807746 Nr: 17268-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 807746

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida CONSTANCIA DA SILVA 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.
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No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão de 

fls. 230/238.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era 

servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de novembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820253 Nr: 3063-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRÉA BAPTISTA VASCONCELOS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê ciência a parte autora do conteúdo dos documentos de fls. 258/285.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748462 Nr: 6939-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ TEODORO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LUIZ TEODORO 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Para solucionar as questões postas pelo exequente e a impugnação à 

execução apresentada pelo executado, intime-se o INSS para, no prazo 

de 10 (dez) dias:

1) Esclarecer por que consta no documento de fls. 178/179-v tempo de 

contribuição 13 anos, 10 meses e 26 dias, quando na sentença 

determinou a “revisão da Renda Mensal Inicial do auxílio doença por 

acidente do trabalho (NB 547.480.105-6) concedido ao autor, levando-se 

em consideração a inclusão dos salários de contribuição dos períodos de 

10/2007, 8/2008, 6/2010 a 12/2010 e 1/2011 a 7/2011, e o tempo de 

contribuição de 15 anos, 7 meses e 29 dias”;

2) Esclarecer por que houve redução do RMI do benefício de 

aposentadoria por idade pago ao autor;

3) Manifestar sobre o pedido de fls. 172.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar qual o 

valor da RMI (“valor devido”) considerada no cálculo elaborado às fls. 137.

 Após, tragam os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 715744 Nr: 11054-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da quitação do débito exequendo, haja vista o adimplemento do 

parcelamento deferido nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756463 Nr: 11147-46.2014.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI VALERO TOMAZELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 756463VISTO....Intime-se a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para informar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será responsável pela 

perícia designada neste feito. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era 

servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo 

indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:“Com base nos 

documentos apresentados pelo Estado (acima mencionados), informe se 

com a reestruturação da carreira da autora, por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” ....Rondonópolis, 31 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434022 Nr: 2688-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA MENDES E PAES LTDA ME, KARLA 

LARA MENDES PAES, FERNANDO LARA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LARA MENDES E PAES LTDA ME, CNPJ: 

02899548000140, atualmente em local incerto e não sabido KARLA LARA 

MENDES PAES, Cpf: 49155911668, Rg: M - 3.266.462, brasileiro(a), 

casado(a), empresária e atualmente em local incerto e não sabido 

FERNANDO LARA MENDES, Cpf: 44993528604, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias. P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANO ALCANTARA 

NUNES, digitei.

Rondonópolis, 22 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BENTO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004187-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005106-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LIMA PEREIRA (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)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007289-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANATHAIS PAULINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante INSS, a fim de intimá-lo a se 

manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESUINO PINTO RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 
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PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008344-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008540-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008639-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008673-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009699-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009699-79.2018.8.11.0003. REQUERENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos 

etc., Cuida-se de “Ação Anulatória com Pedido de Liminar” movida por 

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir: “O requerido 

instaurou processo administrativo em face do requerente, tombado sob o 

n° 0115.000.858-4, de onde fora apresentada reclamação pela 

consumidora Letícia da Silva Cruz, que alegou ter adquirido, junto a uma 

das Lojas Novo Muno, no dia 11/09/2014, um aparelho celular L90 DUAL 

D410 BRANCO, produzido pela LG, no valor de R$ 802,31, e que o referido 

produto teria apresentado vícios de fabricação, requerendo a substituição 

do aparelho ou a restituição do valor pago. No curso do processo 

administrativo, fora firmado e cumprido acordo com o fabricante do 

produto, qual seja, LG, no sentido de restituir o valor pago pelo produto, 

conforme se pode extrair da cópia do processo administrativo em anexo, 

nas fls. 25 e 42 à 44, tendo sido a referida reclamação cadastrada como 

atendida pelo Procon Municipal. No entanto, o réu não agiu em 
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conformidade com as normas consumeristas e processuais civis, 

deixando de estender os efeitos do acordo ao ora requerente, merecendo 

a anulação do auto de infração, tendo em vista que não houve a prática de 

qualquer conduta ilícita por parte da autora que justifique a aplicação de 

multa no valor exorbitante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), haja vista o 

atendimento do pleito da consumidora, conforme restará comprovado.”. 

Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência nos 

seguintes termos: “antecipação dos efeitos da tutela, consoante o 

disposto no art. 300 do CPC, de modo a suspender a exigibilidade do 

débito objeto desta lide;” Decido. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão a 

espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a 

relevância do fundamento. Isso porque, em princípio, restou demonstrado 

que, de fato, nos autos administrativos foi efetuado acordo entre o 

consumidor e a fabricante, bem como que a transação foi cumprida. Ora, a 

questão de possíveis falhas na prestação do serviço foi resolvida 

mediante acordo realizado entre as partes – conforme ata de conciliação 

no processo administrativo-, não havendo circunstancia excepcional para 

seu prosseguimento e aplicação imposta, como ocorreu. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. 

FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA 

DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. 1. Havendo 

acordo celebrado entre o consumidor e o fornecedor, não há razão, salvo 

circunstâncias excepcionais, para aplicação de multa por parte do 

PROCON. 2. ¿Na ausência de circunstâncias especiais, sedimentou-se a 

jurisprudência da Corte no sentido de que a fixação dos honorários 

advocatícios, quando se tratar de pessoa jurídica de direito público, deve 

situar-se no patamar de 10% sobre o valor da condenação¿ (Ap. Civ. n. , 

rel. Des. Luiz Cézar Medeiros). (TJ-SC - AC: 523894 SC 2008.052389-4, 

Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 13/07/2010, Segunda Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Caçador) 

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – MOTIVAÇÃO INADEQUADA – 

CUMPRIMENTO DO ACORDO – REPARAÇÃO DO DANO – ILEGALIDADE 

DA MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O ato administrativo 

não encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 50, da Lei 

9784/99 e do art. 19, do Decreto Municipal 11.738/03. No corpo da decisão 

administrativa, o PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de 

sua pretensão punitiva unicamente o art. 18, do Código de Defesa do 

Consumidor que trata da responsabilidade solidária dos fornecedores de 

produtos. 2) Após interpretação dos fatos segundo o conteúdo do art. 14 

do CDC , verifica-se que não houve violação à legislação consumerista. 

Ao contrário, os documentos juntados pela apelada demonstram 

inequivocamente a devolução do valor pago, ainda que a destempo, porém 

antes da decisão que aplicou a penalidade. 3) Recurso de apelação 

conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 

em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Terceira 

Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão 

que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 

em ______ de _________________ de 2016. PRESIDENTE RELATOR 

(TJ-ES - APL: 00338860220128080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data 

de Julgamento: 31/05/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/06/2016) ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA 

APLICADA PELO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O 

CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. APELO PROVIDO. Tendo em vista 

a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação 

aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a 

existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo 

a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito. (TJ-BA 

- APL: 00204209620098050001 BA 0020420-96.2009.8.05.0001, Data de 

Julgamento: 19/11/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/11/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. ACORDO. PRESENÇA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. 

CONCESSÃO DA MEDIDA. 1. SEGUNDO A TEORIA DOS MOTIVOS 

DETERMINANTES, O MOTIVO QUE ACARRETOU A PRODUÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DEVE GUARDAR SINTONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA 

QUE ENSEJOU A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, SENDO QUE NA HIPÓTESE 

DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR 

QUE REALIZOU A RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON-DF, FAZ, NUM 

PRIMEIRO E PROVISÓRIO EXAME, REVELAR A CESSAÇÃO DE JUSTA 

CAUSA PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA. 2.A PERMANÊNCIA DA 

COBRANÇA DA MULTA IMPOSTA ADMINISTRATIVAMENTE, COM A 

INSCRIÇÃO DA EMPRESA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL, 

CONFIGURA A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO, COM O COMPROMETIMENTO DA UTILIDADE DA VIA 

RECURSAL MANEJADA PELA AGRAVANTE. 3. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  2 5 4 0 1 4 9 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0025401-49.2011.807.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 08/03/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

30/03/2012, DJ-e Pág. 164) Ademais, constou expressamente no termo de 

audiência que “Após, esse prazo, com silêncio das partes, presumir-se-á 

cumprido o acordo, o processo será baixado e os autos serão 

encaminhados ao o arquivo”, de modo que, em princípio, não há razão 

para o prosseguimento do feito e aplicação de multa. Além disso, 

evidencia-se a existência de perigo de dano ante a possibilidade de 

inscrição da multa em dívida ativa, situação que traz consideráveis 

consequências aos negócios da requerente, tais como impossibilidade de 

participação em licitações e possibilidade de execução. Assim, presentes 

os requisitos exigidos em lei, entendo que deve ser deferida a liminar 

pleiteada nos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência 

requerido, determinando a suspensão da exigibilidade da multa imposta no 

processo administrativo nº. 0115.000.858-4. Cite-se o Requerido para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal, bem como, para que 

informe se tem interesse na designação de audiência conciliatória. Com a 

defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012415-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DIAS MACHADO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012415-79.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS 

MACHADO DE CARVALHO IMPETRADO: 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA 

AUXILIADORA DIAS MACHADO DE CARVALHO em face do DIRETOR DA 

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT - DETRAN. Como causa de pedir, 

sustenta a Impetrante que: “1. A Impetrante que é proprietário do veículo 

HONDA/CG 150, FAN ESI, PLACA KAR1661, COR PRETA, ANO 

MODELO/2009/2010, CHASSI 9C2KC155026487, RENAVAM 191338868. 2. 

No dia 07/11/2018, teve o seu veículo acima referido multado e apreendido 

em razão do mesmo não estar licenciado, doc. Anexo. 3. Ao se dirigir no 

dia 08/11/2018, ao Posto da 2º CIRETRAN DE RONDONOPOLIS/MT, para 

efetuar o licenciamento do seu veículo, então com o IPVA, taxa de 

licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) quitados para o ano de 2018, 

teve o seu direito negado pelo atendente do Impetrado, que vinculou a 

prática dos atos de licenciamentos ao pagamento de 02 (duas) multa de 

transito impostas pelo órgão público, doc. Anexos. 4. Ocorre que em 

relação aos Autos de Infrações nºs “DETRAN-111100-BPM254474 e 

DETRAN-MTA0948029, a Impetrante interpôs recurso de 1ª instancia 

administrativa junto ao órgão de transito, não tendo sido intimada do aviso 

de indeferimento do recurso á JARI até a presente data em relação as 

referidas multas, para que possa promover recurso administrativo na 2ª 

instancia administrativa, agora para a Conselho Estadual de Transito – 

CETRAN/MT, não tendo, portanto, esgotado todos os meios de defesa 

quanto aos atos administrativos junto ao Impetrado, desrespeitando o 

amplo direito de defesa e contraditório quanto aos atos administrativos de 

natureza punitiva levados a efeito pelo Órgão Estadual de Transito, 

assegurado no direito constitucional pátrio. 5. Portando, o condicionamento 
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ao pagamento das multas para efetuar o licenciamento do seu veículo, 

negando o seu direito de ter licenciado o seu veículo, sem o pagamento de 

multas, que sequer transitaram em julgado administrativamente em última e 

definitiva instancia, caracteriza constrangimento legal e abuso de poder.”. 

Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera 

pars, do mandamus a fim de que: “determinando-se seja possível a 

Impetrante efetuar o licenciamento do ano 2018, bem como a emissão do 

respectivo documento, independentemente do pagamento das multas 

impugnadas no mandamus.”. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar 

comporta acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da 

legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em 

situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito 

líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão 

de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que, conforme 

orientação sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 127 – é 

ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de 

multa, vejamos: É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado No caso em 

comento, presente ainda o periculum in mora, uma vez que o não 

licenciamento impede a utilização do veículo, limitando seu direito de 

propriedade, já que a condução de automóvel sem o documento de 

licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, presentes os 

requisitos autorizadores para tanto, defiro o pleito liminar para determinar 

que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento do veículo, 

objeto deste mandamus, ao pagamento das multas. Ressalto que, esta 

decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras 

pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações 

que entender necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o 

prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSOMAR JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar 

quanto ao laudo pericial juntado ao caderno processual. RONDONÓPOLIS, 

27 de novembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012353-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1012353-39.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: FABIANO PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: AVENIDA 6, 1704, JARDIM LIBERDADE, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78715-730 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar impugnação à contestação. COMPLEMENTO : 1. 

Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 27 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005113-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO ORSSATTO (EXECUTADO)

GISELE TACCA ORSSATTO (EXECUTADO)

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por ARO 

CENTRO OESTE METALURGICA LTDA E OUTROS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição do 

crédito tributário, conforme entendimento do art. 174 do CTN. O Estado de 

Mato Grosso, devidamente intimado para se manifestar, quedou-se inerte, 

conforme certidão em id. 13986574 -. É o relatório. Fundamento e decido. 

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, 

antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem 

pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de 

ofício. Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade 

não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre 

matérias que podem ser conhecidas de ofício. Nesse sentido é a súmula 

393 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 393 - A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 
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Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se 

alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de 

plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da 

ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise 

documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da 

arguição. Da prescrição do crédito tributário Alega a parte executada que 

todos os créditos apresentados pelo exequente na CDA nº 20173330, 

com data de inscrição em 15/02/2015, a qual possui constituição do 

crédito entre as datas de 06/03/2012 a 20/12/2012 encontram-se 

prescritos. De início, em análise aos elementos e circunstâncias 

constantes nos autos, verifica-se que execução foi ajuizada em 

26/07/2017, com o despacho citatório proferido em 02/10/2017. Assim, 

levando-se em consideração a regra do quinquídio prescricional prevista 

no art. 174, I do Código Tributário Nacional, qualquer crédito posterior a 

02/10/2012 não estaria prescrito, devendo ser analisados apenas os fatos 

geradores anteriores a essa data. Outrossim, consta na Certidão de Dívida 

Ativa que os créditos cobrados possuem fatos geradores entre 

31/07/2011 e 06/11/2015, com as infrações listadas da seguinte forma: 1- 

2.1.1 – Operações e prestações escrituradas nos livros fiscais – Fatos 

geradores: entre 06/03/2012 e 60/11/2015; 2- 8.16.19 – Falta de Destaque 

e Recolhimento do ICMS Substituição Tributária – Fatos Geradores: entre 

01/02/2012 e 01/05/2012 3- 17.1.31 – Débitos do ICMS – Res. 007/2008 – 

Fatos Geradores: entre 03/05/2012 e 10/09/2012 4- 19.10.1 – Falta de 

Recolhimento do ICMS – Fatos Geradores: 31/03/2014 e 31/07/2015 5- 

24.1.17 – Falta de visto ou oposição de carimbo em documento fiscal – 

Fato gerador: 04/2012 6- 24.1.20 – Falta de recolhimento da taxa de 

segurança contra incêndio – TACIN – Fato Gerador: 20/05/2012 7- 24.1.26 

– Falta de recolhimento ICMS Estimativa por Operação – Fatos Geradores: 

entre 20/02/2012 e 20/02/2013 8- 2.999.9999 – Falta de Recolhimento 

ICMS Complementar Estimativa – Fato Gerador: 06/08/2012 9- 17.1.14 – 

Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada – Fato Gerador 

10/09/2012 10- 17.5.1 – Débitos do ICMS – Resol. 007/2008 – 1º UOF - 

Fato Gerador: 31/07/2012 --Com efeito, percebe-se que todas as 

cobranças são associadas ao recolhimento do ICMS, com exceção da 

infração “24.1.20 – Falta de recolhimento da taxa de segurança contra 

incêndio – TACIN”. Diante disso, cumpre ressaltar que, em regra, os 

tributos provenientes do ICMS, têm seus lançamentos por homologação, 

como dispõe o art. 150 do CTN: “Art. 150. O lançamento por homologação, 

que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 

dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 

administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 

conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente 

a homologa.” Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio 

contribuinte que antecipa o recolhimento e submete-se ao poder público 

para que a autoridade fazendária então homologue o tributo. Todavia, 

inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou do 

pagamento, como é o caso dos autos, o lançamento então é efetuado de 

ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do 

CTN: Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 

administrativa nos seguintes casos: I - quando a lei assim o determine; II - 

quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e 

na forma da legislação tributária; Importante salientar também a 

necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do 

crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. Nesse 

sentido, é o entendimento do STJ: TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO A 

MENOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. 1. 

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo o 

recolhimento da exação em desconformidade com a legislação aplicável, 

e, por conseguinte, procedendo-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 

149), o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, 

nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. Se a Fazenda Pública notifica o 

contribuinte do auto de infração no prazo de cinco anos a que alude o art. 

173, I, do CTN, não há falar-se em decadência do direito à constituição do 

crédito tributário, ainda que a inscrição em dívida ativa dê-se fora desse 

prazo. 3. Não havendo o Tribunal a quo fixado balizas temporais 

suficientes para aferição da época de ocorrência da notificação do auto 

de infração, o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice da 

Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1137481 

SP 2009/0167498-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 

24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2010) 

Aliás, é também o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, como se vê do acórdão abaixo colacionado: APELAÇÃO 

CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE 

OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA 

– AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do 

STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao 

rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a 

entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, 

de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração 

dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos 

sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do 

crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o 

contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. 

Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte 

procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado 

de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em 

decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos 

termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4- A constituição do 

crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, 

razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no 

prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 5- As informações contidas na 

Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa 

de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca 

de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a 

possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser 

elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância 

do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de 

execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário. (Ap 

135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, 

Publicado no DJE 23/01/2018) Inclusive, tais entendimentos foram 

sedimentados por meio das súmulas 436 e 555 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte 

reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada 

qualquer outra providência por parte do fisco. Súmula 555 - Quando não 

houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 

constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 

173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 

dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 

administrativa. A partir dessas premissas, devem ser analisados o tipo de 

infração e a data de constituição do crédito, considerando se houve a 

declaração ou não pelo contribuinte. No tocante ao ICMS devido na 

infração 2.1.1 percebe-se que não houve o recolhimento ou foi recolhido a 

menor o ICMS declarado integralmente pelo contribuinte através da 

GIA-ICMS, razão pela qual houve a constituição dos débitos conforme 

consta na própria CDA. Dessa forma, levando-se em consideração a 

Súmula 436 do STJ, percebe-se que nos débitos da infração 2.1.1, 

aqueles com fato gerador ocorrido em 06/03/2012 e 06/09/2012 

encontram-se prescritos, dado o fato de que o prazo prescricional 

somente foi interrompido em 02/10/2012, quando já transcorrido o 

quinquídio legal. Da mesma maneira, em relação à infração “24.1.20 - não 

pagamento da Taxa de Incêndio (TACIN)”, consta o não pagamento em 

20/05/2012, de modo que restou prescrito o crédito em 20/05/2017. Em 

relação às outras infrações, percebe-se que não houve comprovação de 

recolhimento ou prova da declaração pelo contribuinte, razão pela qual 

deve ser aplicado o prazo decadencial para a constituição do crédito 

definitivamente, o que só ocorre com a notificação. Desse modo, ainda 

que se leve em consideração o fato gerador mais antigo da infração 

17.5.1, qual seja, 31/07/2011, o prazo decadencial conta-se apenas de 

01/01/2012, razão pela qual a constituição definitiva ocorrida em 

30/12/2016 foi dentro do prazo, e, por conseguinte, não havia decorrido o 

prazo prescricional em 02/10/2012. Ante o exposto, acolho parcialmente a 

exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para declarar 

prescritos os créditos da infração 2.1.1 com fatos geradores em 

06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 

20/05/2017, nos termos do art. 487, II do CPC. Condeno a parte exequente 
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em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado dos créditos extintos em razão da extinção parcial da 

execução, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. Sobre a possibilidade de 

fixação de honorários advocatícios em caso de extinção total ou parcial da 

execução, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

como se vê: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA 

DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 

1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão 

agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta 

Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na 

Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou 

parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e 

da sucumbência. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de 

multa. (STJ - AgInt no AREsp: 823644 MT 2015/0296707-5, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017) (GRIFEI). Intime-se a parte 

exequente para apresentar a CDA atualizada, excluídos os débitos 

prescritos, bem como para indicar bens passíveis de penhora ou o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001730-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. BORGES - EPP (EXECUTADO)

ISRAEL SILVA BORGES (EXECUTADO)

FATIMO APARECIDO BORGES (EXECUTADO)

FRANCISCO DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por F. A. 

BORGES – EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em 

síntese, a decadência do crédito tributário em relação à 7 obrigações com 

fatos geradores no ano de 2005. O Estado de Mato Grosso, devidamente 

intimado para se manifestar em relação à exceção de pré-executividade, 

quedou-se inerte, conforme certidão – id. 14188133 -. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção 

de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre 

questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer 

tempo e, inclusive, de ofício. Além disso, importa observar que a objeção 

de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, 

somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. 

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 

393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” Com efeito, a exceção de pré-executividade somente 

é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem 

ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Da decadência do crédito tributário Com relação à 

alegação de prescrição, é certo que o Código Tributário Nacional 

estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito 

tributário, como se vê: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro 

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 

anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo 

único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente 

com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido 

iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito 

passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Na 

espécie, verifica-se que a parte executada alega a decadência dos 

créditos tributários que possuem fatos geradores entre 02/2005 e 

08/2005, sendo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 

20/03/2017, com o despacho citatório sendo proferido em 20/03/2017. 

Ademais, como o tributo devido no caso em tela refere-se a ICMS, o 

lançamento ocorre por homologação, como dispõe o artigo 150 do CTN: 

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 

cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo 

ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade 

assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.” Logo, nos 

termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o 

recolhimento e submete-se ao poder público para que a autoridade 

fazendária então homologue o tributo. Todavia, inexistindo comprovação 

da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o 

lançamento então é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, 

conforme regência do art. 149 do CTN: Art. 149. O lançamento é efetuado 

e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - 

quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não seja 

prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 

Importante salientar também a necessidade da notificação do contribuinte 

a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado 

o prazo decadencial. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: 

TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO A MENOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. 1. Nos tributos sujeitos a lançamento 

por homologação, havendo o recolhimento da exação em 

desconformidade com a legislação aplicável, e, por conseguinte, 

procedendo-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), o prazo 

decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do art. 

173, I, do CTN. 2. Se a Fazenda Pública notifica o contribuinte do auto de 

infração no prazo de cinco anos a que alude o art. 173, I, do CTN, não há 

falar-se em decadência do direito à constituição do crédito tributário, ainda 

que a inscrição em dívida ativa dê-se fora desse prazo. 3. Não havendo o 

Tribunal a quo fixado balizas temporais suficientes para aferição da época 

de ocorrência da notificação do auto de infração, o conhecimento do 

recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial 

não conhecido. (STJ - REsp: 1137481 SP 2009/0167498-5, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2010) Aliás, é também o 

entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

como se vê do acórdão abaixo colacionado: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO 

POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE 

DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA 

AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – 

AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do 

STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao 

rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a 

entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, 

de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração 

dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos 

sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do 

crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o 

contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. 

Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte 

procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado 

de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em 

decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos 

termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4- A constituição do 

crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, 

razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no 

prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 5- As informações contidas na 

Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa 
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de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca 

de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a 

possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser 

elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância 

do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de 

execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário. (Ap 

135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, 

Publicado no DJE 23/01/2018) Desse modo, é certo que o prazo 

decadencial se iniciou em 01/01/2006, possuindo o exequente até 

01/01/2011 para constituir definitivamente os créditos aqui executados, 

sendo certo que a notificação se deu por meio do aviso de cobrança em 

07/12/2016, ou seja, após findado o prazo previsto no art. 173, I do CTN. 

Logo, inexistindo demonstração pela exequente de qualquer outro fato, 

deve ser levado em consideração as datas constantes na CDA, de modo 

que a constituição definitiva dos créditos referentes a 2005 só se deu 

após muito encerrado o prazo, devendo ser reconhecida a decadência do 

crédito tributário em relação a eles. Por derradeiro, não houve alegação de 

nulidade ou quaisquer vícios em relação aos demais débitos, de modo que 

se esses não foram quitados, o prosseguimento da execução é medida 

que se impõe. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de 

pré-executividade oposta pelos executados, para reconhecer a 

decadência do crédito tributário com fatos geradores em 2005, e, por 

conseguinte, julgo extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 

487, II do CPC. Condeno a parte exequente em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da pretensão 

econômica obtida – CDAs com decadência reconhecida -, nos termos do 

art. 85, §3º, I do CPC. Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o débito atualizado, com a exclusão dos débitos 

decaídos, bem como para se manifestar em relação aos bens nomeados 

pelo executado – id. 12211363 -. Expeça-se mandado de citação do 

executado Francisco da Silva, conforme decisão retro – id. 10317872 -, 

eis que até o momento não foi cumprida. Cumprido o mandado e decorrido 

os prazos, voltem os autos conclusos para deliberação. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756512 Nr: 11177-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS KARA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

11177-81.2014.811.0003, Protocolo 756512, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725312 Nr: 6266-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS KARA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

6266-60.2013.811.0003, Protocolo 725312, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 684252 Nr: 15225-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GRISANT MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13.169/O

 I – Designo para o dia 11 de dezembro de 2018, às 13h20min, audiência 

para oitiva da testemunha.

 II – Intime-se a testemunha.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, intervir em favor do réu, conforme o postulado da ampla 

defesa e do contraditório, que justifica inclusive a criação da instituição 

Defensoria Pública, que não se limita a atuação do hipossuficiente, art. 3º, 

IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 684514 Nr: 15487-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JULIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 I – Designo para o dia 11 de dezembro de 2018, às 13h20min, audiência 

para interrogar o réu.

 II – Intime-se e requisite-se o réu.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, intervir em favor do réu, conforme o postulado da ampla 

defesa e do contraditório, que justifica inclusive a criação da instituição 

Defensoria Pública, que não se limita a atuação do hipossuficiente, art. 3º, 

IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682232 Nr: 13456-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

52/2007-CGJMT, bem como, por determinação verbal do MM. Juiz de 

Direito Wagner Plaza Machado Junior, Presidente do E. Tribunal Popular do 

Júri, impulsiono estes autos a fim de designar o dia 04 de dezembro de 

2018, às 15h00, perante o Tribunal do Júri, o sorteio dos Jurados que 

atuarão em sessões periódicas e extraordinárias, nos termos em que 

preceituam os arts. 432 e 433, ambos do CPP, para o ano de 2019.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623592 Nr: 6401-49.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DIAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 402 de 650



 Intimação do Dr. OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA, para devolução 

dos autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681801 Nr: 13125-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diligencie-se via telefone para obter informação acerca de eventual data 

de retorno da testemunha Valéria Virgilio Zinatto, a fim de que seja 

designada data para sua inquirição neste Juízo. A seguir, imediatamente 

conclusos para deliberações.

 Comunique-se o Juízo de origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680109 Nr: 11650-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MENDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Diante do fato de que o advogado constituído pelo acusado não 

compareceu a este ato, muito embora tivesse o dever de acompanhar a 

missiva, conforme sumula n° 273 do STJ, nomeio para patrocinar a defesa 

do réu apenas para este ato o Dr. Marcelo Agdo Cruvinel OAB/MT – 

11.834, deliberando para que os honorários devidos sejam fixados pelo 

douto Juízo de origem, consoante seu entendimento, considerando que o 

réu tem defensor constituído na ação penal em questão.

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.: 683501 Nr: 14555-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

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): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679195 Nr: 10768-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERSON BATISTA DA SILVA, CRISTIANO 

EMANOEL BORGES DE SOUZA, JONAS TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do teor do petitório de fls. 126, e que nesta Comarca há núcleo de 

Defensoria Pública Criminal composta por vários defensores, determino a 

remessa dos autos à Defensoria Pública, para que o defensor público 

substituto ao atuante nesta Vara promova a defesa do réu Referson 

Batista da Silva e apresente resposta à acusação, no prazo legal.

Quanto ao réu Jonas Teixeira da Silva, tendo em vista que não foi 

localizado para sua citação pessoal e, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, determino a sua citação 

por edital nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o réu supramencionado não apresente defesa, não 

compareça em juízo ou não constitua advogado, com fundamento no art. 

366 do CPP, determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no 

prazo prescricional, pelo prazo de lei, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por consequência, se suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, conforme acima determinado em relação ao réu Jonas 

Teixeira da Silva, com fundamento no art. 80, última parte, do CPP, 

determino o desmembramento do feito em relação ao referido réu e, após 

a regular autuação, encaminhem-se os autos secundários ao arquivo 

provisório com baixa nos relatórios estatísticos.

Por fim, oficie-se a Gerência da POLITEC requisitando-se o 

encaminhamento do laudo pericial do aparelho telefônico apreendido e 

encaminhado para lavratura de laudo pericial pela autoridade policial, em 

atendimento ao ofício n. 2325/2018, conforme postula o representante 

ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 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, MAICON FLORÊNCIO - OAB:20620-O

 . 3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

do acusado Lucas, vez que não houve alteração fática ou jurídica que 

embase o pedido.II – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 

17 de dezembro de 2018, às 13h50min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento. III – Intimem-se/requisitem-se os réus e as 

testemunhas.IV – Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339655 Nr: 3459-49.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Intimação da Drª. Flávia Almirão dos Santos Espanga, OAB/MT nº. 10.085, 

de que os autos encontram-se com vistas, para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar o interesse na inquirição das testemunhas Wesley Moreira da 

Silva, Carlos Alberto Freitas dos Santos e Poliana Pereira da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635182 Nr: 6406-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAITON LUCIANO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 Intimação do Dr. Ronildo Bezerra dos Santos, OAB/MT nº. 9.883, e Dr. 

Ronaldo Bezerra dos Santos, OAB/MT nº. 9.521 – B, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 

15h, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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 
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PEREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181, MAICON FLORÊNCIO - OAB:20620-O

 Intimação do Dr. MAICON FLORÊNCIO, OAB/MT 20.621O, para audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 17 de dezembro de 2018, 

às 13h50min – nº 9546-74.2018.811.0064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682829 Nr: 13922-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA B. DE OLIVEIRA - 

OAB:21784.0, LUANA DOS ANJOS VIEIRA - OAB:25.294, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675233 Nr: 7158-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE BARRINUEVO 

DOS SANTOS - OAB:23193/MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como as 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora.

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 15h50min.

Intime-se o(s/as) acusado(o/as) para que compareça(m) à audiência 

acompanhado(s) de advogado advertindo que, caso não possua(m) 

condições de contratar advogado, será nomeado um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336307 Nr: 111-23.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358-O/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Intimação do Dr. Wilson Lopes - OAB/MT nº 7.396-B, da devolução da 

carta precatória com DILIGÊNCIA NEGATIVA para inquirição da 

testemunha de defesa Afrânio Soares

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 684379 Nr: 15341-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSENI RODRIGUES ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989/B

 Autos nº 14264-17.2018.811.0064 – Cód. 684379

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do (a) acusado (a) Deuseni Rodrigues Aranha para o dia 

14.12.2018, às 16h20min.

Intimem-se a ré, o Ministério Público e a Defesa/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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683659 Nr: 14707-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO RODRIGUES - 

OAB:15658

 Autos nº 14707-65.2018.811.0064 – Cód. 683659

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição das testemunhas ALCEMAR BERBERT SATHIKER e RAFAEL 

GOMES DE PAULA para o dia 14.12.2018, às 16h30.

Requisitem-se as testemunhas, intimem-se o Ministério Público e a 

Defesa/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.
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Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648325 Nr: 8706-35.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Autos nº 8706-35-2016.811.0064 – Cód. 648325

 Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 23.04.2019, às 

13h30min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604729 Nr: 2503-96.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILIO MORAIS PIZZE, PAULO CESAR MAFRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - 

OAB:21614/O-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação dos advogados do acusado Cilio Morais Pizze, Dra. Thelma 

Aparecida Garcia Guimarães - OAB/MT nº 3.402-B e Dr. Antonio Silveira 

Guimarães Junior - OAB/MT nº 15.694, que os autos encontram-se em 

cartório, pelo prazo legal, aguardando apresentação das razões 

recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 678377 Nr: 10002-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Intimação da advogada Dra. Lucimar Batistella, OAB/MT 9.279, para 

apresentar razões do recurso de apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674158 Nr: 6175-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Autos nº 6175-05.2018.811.0064 – Cód. 674158

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu JHULLYO 

HEBERTY NUNIS BRANDÃO à fl. 195, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 196), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 212/224), 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.: 629043 Nr: 1595-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Do patrono do réu, Dr. Paulo Cesar de Oliveira, para que apresente 

memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680013 Nr: 11547-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 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:11190

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679299 Nr: 10869-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680565 Nr: 12096-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948/B-MT

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 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: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, Bruno de Castro Silveira - OAB:16.257-MT, BRUNO DE 

CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Do patrono dos requeridos, Dr. Bruno de Castro Silveira, para apresentar 

Memoriais Finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615378 Nr: 6043-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SANTOS DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 Determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Lajes/SC a 

fim de inquirir a testemunha Ronaldo Pellegrini de Souza (PRF).
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Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha Wladimir Lopes do 

Nascimento, após, voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616336 Nr: 7033-12.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161-MT

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das testemunhas supramencionadas.

Diante da não intimação das testemunhas supramencionadas, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 30 de janeiro de 2019 ás 14h10.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632646 Nr: 4434-32.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PARMEJANE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT a fim 

de inquirir a testemunha Vonildo Vieira da Silva (fl.67).

Diante da inquirição da testemunha, do interrogatório do réu, com o retorno 

da missiva enviada para a Comarca de Várzea Grande/MT a fim de inquirir 

a testemunha Vonildo Vieira da Silva, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vistas dos autos as partes pelo prazo igual e 

sucessivos de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 Dos patronos dos réus, Dr. Viriato Bispo Seabra e Dr. Etúlio Baldoíno da 

Silva Terra Júnior, para que apresentem memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667706 Nr: 687-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SILVA MATEUS, DHEYVISSON CESAR 

COSTA, LEANDRO FELIPE ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Elder José da Silva, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 143-V que os réus Alan Silva 

Mateus, Dheyvisson Cesar Costa e Leandro Felipe Almeida de Assis 

apesar de intimados deixaram de comparecer, ou justificarem suas 

ausências a este ato, pelo que decreto suas revelias ressalvados os 

efeitos legais do instituto.

Diante da inquirição da testemunha, bem como da revelia dos réus, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos a defesa 

pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais finais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617078 Nr: 107-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIMES EURIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do interrogatório do réu, com o retorno da missiva enviada para a 

Comarca de Guiratinga/MT a fim de inquirir a vítima Ivonilson Gomes da 

Silva, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivos de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603945 Nr: 1697-61.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) para 

o fim requerido.

Concedo vistas dos autos a defesa pelo prazo de 05 (cinco) para que se 

manifeste a respeito da testemunha arrolada, após, voltem os autos 

conclusos para novas deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603014 Nr: 730-16.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MOREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo igual de 05 (cinco) 

para que o fim requerido.

Defiro o requerimento da defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido.

Diante da não intimação das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 30 de janeiro de 

2019, ás 30 de janeiro de 2019, ás 15h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675500 Nr: 7408-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR CONCEIÇÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Aldeir 

Conceição Ferreira como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 
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para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para que seja requisitada a 

cópia ou 2ª via da certidão de nascimento do denunciado, bem como a 

solicitação do prontuário civil , por ora, INDEFIRO, pois não há 

comprovação nos autos da impossibilidade de fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671350 Nr: 3721-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA RICARDO DE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 3721-52.2018.811.0064 – Cód. 671350

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Vânia Ricardo de Souza dos Santos como incurso (a) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672973 Nr: 5188-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 5188-66.2018.811.0064 – Cód. 672973

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Romulo Ferreira Santos como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657646 Nr: 6920-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº6920-19.2017.811.0064 – Cód. 657646

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Vagner Santos do Nascimento como incurso (a) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668570 Nr: 1362-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO BARROS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 1362-32.2018.811.0064 – Cód. 668570

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Hyago 

Barros Lopes como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663450 Nr: 11922-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RODRIGUES CASEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 11922-67.2017.811.0064 – Cód. 663450

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Jair 

Rodrigues Caseiro como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656288 Nr: 5675-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 5675-70.2017.811.0064 – Cód. 656288

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Saulo 

Silva como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos 

os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668563 Nr: 1355-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos. RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

Victor Hugo de Oliveira como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão 

vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal. 

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo apresentação 

de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual para oferecê-la 

em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. Apresentada a 

defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se aos Cartórios de 

Registro Civil da comarca de Cuiabá/MT, requisitando-se cópia ou 2ª via da 

certidão de nascimento do denunciado, bem como prontuário civil ao 

Instituto de Identificação. Em arremate, com relação ao pleito ministerial 

para juntada de certidão de antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, 

pois não há comprovação nos autos da impossibilidade de fazê-lo, 

conforme dispõe o art. 1373, II, da CNGC. De outro giro, analisando com 

acuidade os autos, entendo que a segregação do acusado não deve mais 

prosperar, pois vejamos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623028 Nr: 5976-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 RAILTON MARQUES DE 

ARAÚJO para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a autoridade policial para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumpra as diligências de item III, da cota ministerial de fl. 50.

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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671822 Nr: 4159-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 4159-78.2018.811.0064 – Cód. 671822

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ERLAN 

DE JESUS como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela preenche 
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todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação o pleito ministerial para que seja oficiado à 

autoridade policial requisitando informações sobre as investigações 

empreendidas para elucidar a origem da arma apreendida, por ora, 

INDEFIRO, pois não há comprovação nos autos da impossibilidade de 

fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606300 Nr: 4116-54.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL APARECIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:

 Intimar a defesa acerca do calculo de pena transcrito abaixo:Estado de 

Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de JustiçaVálido como atestado de 

pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e Resolução 

nº. 113/CNJ - Data de emissão: 28/08/2018Dados GeraisExecução 

Número: 4116-54.2012.811.0064Nome Reeducando: Miguel Aparecido 

LopesPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional 

Progressão RegimeCondenacoes: 9a 2m 12d 06/03/2011 07/03/2011 2/3 - 

Hediondo 2/5 - Hediondo PrimárioQuantidade total de Dias Multa: 0Dias 

RemidosRemiçõesObservações2715 fl. 10762 fl. 11737 fl. 132Data de 

Prisão Definitiva: 07/03/2011Total da Pena: 9a 2m 12dRegime Atual: 

SemiabertoData base para progressão de regime 08/02/2018 Informações 

para progressão de regimeData para progressão de regime 

09/11/2018Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia08/02/2018 + 0a 9m 2d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 0 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção(08/02/2018 - 07/03/2011) - 0a 0m 0d(6a 11m 1d) - 0a 0m 0d = 

6a 11m 1dData base para Livramento Condicional 07/03/2011 Informações 

sobre l ivramento condic ionalData Livramento Condic ional 

04/12/2016Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção - Detração - Remição - 1 dia07/03/2011 + 6a 1m 18d + 0a 0m 

0d - 0a 0m 0d - 141- 1Pena Restante a partir da data Atual 1a 4m 0d 

Informações sobre término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data 

Início de Cumprimento + Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia07/03/2011 + 9a 2m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 141- 1Pena Cumprida 

até data Atual 7a 5m 21dData do Término da Pena: 29/12/2019Demais 

Observações____________________________________________ADÃO 

BENTO DE FREITAS -

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610028 Nr: 269-10.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Intimação do Advogado Ary Marques Ferreira, para que junte as autos 

comprovação de endereço da comarca de Iturama/MG, para que seja os 

autos sejam encaminhados ao Juízo daquela comarca. Nada Mais eu 

______ Eduardo Mariano de Souza digitei.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 683805 Nr: 14850-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AISLAN ALEF VIEIRA NEVES, MATHEUS 

HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, WASHINGTON RUFINO DA SILVA, 

LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA, DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, JAYSSON 

LEANDRO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 1. Relatório.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado em 

favor de Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, sob os argumentos de 

que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva, fls. 89/104. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

contrário ao pedido de revogação, fls. 119/122. Breve relato.

2. Da fundamentação.

2.1. Do pedido de revogação da prisão preventiva.

É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação 

nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 do Lei 

Processual Penal, in verbis

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

 A defesa do autuado Jaysson não trouxe aos autos qualquer elemento 

indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, 

ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que decretou a prisão em 

flagrante em prisão preventiva em desfavor dos denunciados.

 Para se conhecer do pedido de revogação necessário que haja 

modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os 

fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o 

Superior Tribunal de Justiça.

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO 

PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MESMO QUADRO FÁTICO. NOVA 

FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE 

VINCULADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Ressalvada mudança no 

quadro fático, a manutenção da medida cautelar, agora em decorrência de 

pronúncia, não exige nova fundamentação, bastando para tanto a simples 

referência à decretação anterior. (Precedentes). II - Se na decretação da 

prisão preventiva restou demonstrado, de forma efetiva, a materialidade 

do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas 

ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na 

comoção social, na enorme repercussão do delito na pequena cidade em 

que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, 

principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este 

foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa e, 

na r. decisão de pronúncia o magistrado sem fazer expressa referência à 

tais motivos, traz novo argumento, por si só justificador da segregação, 

não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da ausência de 

fundamentação. (Precedentes). III - Condições pessoais favoráveis não 

têm, por si só, o condão de garantir a liberdade provisória ao paciente, se 

há nos autos outros elementos que apontam, de forma convincente, a 

necessidade da manutenção da sua prisão preventiva. (Precedentes.) IV - 

As teses não analisadas pela autoridade apontada como coatora não 

podem ser apreciadas por esta Corte sob pena de supressão de 

instância. (Precedentes). Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, 

desprovido. STJ – 5a Turma, RHC 16975/PR. Rel. Min. Felix Fisher. Julg. 

07/12/2004, pub. DJ 28/02/2005 p. 339.

Por isso, incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão 
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pela qual mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, 

sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição 

por outra medida cautelar por ocasião do recebimento da peça acusatória.

Vejamos, o crime pelo qual o autuado foi preso é dotado de alta gravidade, 

bem como, afeta a segurança pública, motivo este que reforça a 

manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, 

manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa.

Destaca-se que a prática do crime de tráfico de entorpecentes vem 

crescendo significativamente nesta comarca, de forma que deve ser 

veementemente reprovável. Além disso, relevante pontuar que os 

argumentos de saúde e segurança pública, ainda que gerais em 

decorrência do tráfico, não podem ser desassociado da conduta dos 

autuados.

 Pensar ao contrário é retirar dos autuados, em caso de condenação e 

confirmação de tráfico, qualquer responsabilidade. Ao ponto da absurda 

conclusão de que as drogas vendidas pelos outros traficantes é que 

causam mortes e dependência. Que o vício pelos outros traficantes é que 

causam problemas familiares e levam os viciados a cometer crimes. 

Porém, a traficância promovida não gera qualquer repercussão social. Só 

a droga dos outros causa mal.

 Se não bastasse, não se pode perder de vista a gravidade extremada do 

fato em análise, eis que os indiciados foram autuado pelo crime de tráfico 

de entorpecentes com causa de aumento de pena pelo envolvimento de 

menores. Além do mais, o requerente Jaysson também foi autuado pelo 

crime de receptação de veículo roubado, sendo que a cidade de 

Rondonópolis vem sofrendo nos últimos meses com a quantidade 

assustadora de roubos à veículos, o que deve ser firmemente combatido 

pelas autoridades locais, principalmente pelo Poder Judiciário.

Ademais, os argumentos de que o acusado possui condições favoráveis, 

tais como, a primariedade, ocupação lícita, bons antecedentes e 

residência fixa em seu distrito de culpa, são irrelevantes quando 

presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação 

cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de 

modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso – “As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum 

libertatis”.

 Ademais, não obstante seja a segregação a ultima ratio, fato é que o 

ordenamento jurídico brasileiro a permite, isto quando presentes o fumus 

comissi delicti e o periculum libertatis, o que sói no caso em testilha, e 

quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da 

presunção da inocência.

Portanto, não há como deferir o pleito defensivo, mantendo a prisão 

preventiva em desfavor do autuado.

3. Dispositivo.

I – Indefiro os pedidos de revogação/relaxamento de prisão pelos motivos 

acima mencionados.

II – Presto, nesta data por ofício, (165/2018– GAB), as informações 

requisitadas.

III – Baixo os autos acompanhados dos ofícios de informações.

IV – Após, aguarde-se a conclusão dos autos de inquérito policial. 

Chegando os autos principais em juízo, após as baixas e anotações, 

juntem-se estes àqueles, remetendo ao Ministério Público para que 

delibere quanto o oferecimento de denúncia ou cota de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679716 Nr: 11284-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/O, 

Marcos Antonio Baraldi - OAB:MT0021110O

 Intimação do advogado do reu, Dr. EDIVAL VITO, da designação da 

audiencia para o dia 05/12/2018 as 16:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675618 Nr: 7517-51.2018.811.0064

 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): KAUANA ABADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 Intimação do advogado do reu dr. NYLVAN JOSÉ DA SILVA para 

apresentar as razoes recursais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682563 Nr: 13711-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO MACEDO, JHENNIFER 

MONIQUE AMORIM NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 Intimação do advogado dos réus para tomar ciência do teor da decisão 

que recebeu a denúncia, assim como da data de audiência designada para 

13.12.2018, às 15h.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - 36028

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679724 Nr: 11292-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR da designação da audiencia para o dia 13/12/2018 as 13:20 horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666078 Nr: 14262-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 666078

Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela autoridade policial a este Juízo, 

diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da Lei nº. 11.340/06.

As medidas protetivas foram deferidas em 06/12/2017 (fls. 14/15).

Consigno que no dia 21/02/2018 a vítima foi ouvida pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo e manifestou pela continuidade das medidas 

protetivas de urgência (fls. 26/27).

Às fls. 45/47, por meio de advogada constituída, a vítima juntou boletim de 

ocorrência referente a novos fatos, tendo sido intimada para declinar o 

endereço atualizado do indiciado, indicando novo endereço à fl. 52.

Infrutíferas as tentativas de localização do indiciado, a patrona da vítima 

foi devidamente intimada para declinar novo endereço e manteve-se 

inerte, conforme se verifica de certidões de fls. 62 e 63.

Considerando os fatos narrados acima, o Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça, pugnou pelo arquivamento da presente medida 

conforme se depreende de fls. 64.

Os autos vieram conclusos.

 É o que merece registro.

Inicialmente, nota-se, que a medida de urgência, de caráter provisório já 

atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção da presente medida nos 
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termos do que determina o Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil é medida que se impõe.

ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com o parecer 

ministerial retro, por seus próprios fundamentos, JULGO EXTINTA a 

presente medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o 

fazendo com fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 

favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas.

 Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 621247 Nr: 4382-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação da parte ré, para manisfestar acerca do parecer ministerial de 

fls. 330, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666995 Nr: 20-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANAN FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666995

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 105/106) 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 25/09/2019, às 

17h.

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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682231 Nr: 13455-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:11.922/MT

 Código: 682231

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 100.

Assim, inobstante a apresentação da “defesa prévia” (fls. 70/72), o 

acusídico constituído pelo réu, apesar de devidamente intimado (fls. 

101/104), não manifestou-se acerca do aditamento à denúncia.

Dessa forma, visando evitar qualquer tipo de nulidade processual, 

intime-se o acusado para que informe se irá constituir advogado(a) ou se 

pretende ser assistido pela Defensoria Pública, devendo o réu informar ao 

Sr. Meirinho responsável pelo cumprimento do mandado.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676147 Nr: 8005-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CIPRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código: 676147

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 106/107) 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 1º/10/2019, às 

14h.

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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639310 Nr: 978-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIAS LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Código: 639310
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Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima 

Selma Gomes da Silva, ante o teor da cota ministerial de fls. 88.

Ademais, designo o interrogatório do acusado para o dia 10/04/2019, às 

15h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650288 Nr: 10511-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650288

Vistos etc.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 51, designo audiência para 

o dia 1º/10/2019, às 13h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666553 Nr: 14661-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666553

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 77/78) 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 1º/10/2019, às 

16h.

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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673306 Nr: 5437-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 673306

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 71/72) 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 02/10/2019, às 

17h.

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.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o requerimento apresentado na resposta à 

acusação, determino a realizada de perícia médica no acusado, visando 

verificar a capacidade de entender a ilicitude do seu suposto ato à época 

dos fatos, intimando-se as partes para apresentação dos quesitos.

 Após, retornem-me os atos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673232 Nr: 5366-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO INACIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 673232

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 92/93) 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 1º/10/2019, às 

17h.

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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 
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fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674458 Nr: 6451-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Código: 674458

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 105/107) 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 02/10/2019, 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, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673408 Nr: 5523-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN APARECIDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 673408

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 84/85) 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 02/10/2019, às 

16h.

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.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o requerimento apresentado na resposta à 

acusação, determino a realizada de perícia médica no acusado, visando 

verificar a capacidade de entender a ilicitude do seu suposto ato à época 

dos fatos, intimando-se as partes para apresentação dos quesitos.

 Após, retornem-me os atos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624683 Nr: 7150-66.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: 624683

Vistos etc.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 179, designo audiência 

para o dia 13/02/2019, às 16h30min.

Cientifique-se o acusado acerca da solenidade aprazada.

 Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649660 Nr: 9921-46.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDON DIERSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 649660

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima 

Silvana Oliveira Silva, ante o teor da cota ministerial de fls. 84.

Ademais, designo o interrogatório do acusado para o dia 03/10/2018, às 

14h.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675430 Nr: 7340-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CAMARGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 675430

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 
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(fls. 64/65) 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 1º/10/2019, 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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657168 Nr: 6503-66.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Código: 657168

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima Ana 

Lúcia Leite de Souza, ante o teor da cota ministerial de fls. 131.

Ademais, designo o interrogatório do acusado para o dia 05/06/2019, às 

14h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632005 Nr: 4006-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS BUREAGURUMAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 632005

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 69/70) 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 05/02/2019, às 

17h15min.

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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666609 Nr: 14713-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BARBOSA MIRANDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666609

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 61/62) 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 03/10/2019, às 

13h30min.

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.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648369 Nr: 8749-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAFAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B

 Código: 648369

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima Helen 

Rubia dos Santos Martins da Silva Souza e da testemunha Ana Karolina 

Ferreira Silva, ante o teor da cota ministerial de fls. 121.

Ademais, designo o interrogatório do acusado para o dia 03/10/2018, às 

15h.

Notifiquem-se.

Às providências.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651687 Nr: 1288-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLES MARTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 651687

Vistos etc.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 143, designo audiência 

para o dia 02/10/2019, às 13h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663636 Nr: 12103-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER OLIVEIRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Código: 663636

Vistos etc.

 Inicialmente cumpre destacar, que o acusado apresentou resposta à 

acusação por intermédio do seu advogado devidamente constituído, 

conforme se observa às fls. 47/54.

 Assim, ante o teor da manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633138 Nr: 4783-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE CARVALHO

 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): RONIVALDO DE CARVALHO, Filiação: 

Maria Marlise de Carvalho, data de nascimento: 06/02/1981, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66 

999996-0553. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em face do acusado Ronivaldo de Carvalho, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória.Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o Defensor 

acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado sobre 

o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se, por edital. Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de 

Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666994 Nr: 18-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMA MARIA DOS SANTOS, Cpf: 

18001362850, Rg: 282871366, Filiação: Lidia Julia dos Santos e João 

Severino dos Santos, data de nascimento: 03/07/1977, brasileiro(a), 

natural de Paudalho-PE, solteiro(a), vigilante, Telefone 66-99914-1353 e 

atualmente em local incerto e não sabido OTONIEL JOÃO DOS SANTOS, 

Rg: 270505246, Filiação: Lidia Julia dos Santos e João Severino dos 

Santos, data de nascimento: 07/01/1976, brasileiro(a), natural de 

Paudalho-PE, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado 

OTONIEL JOÃO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos e, por 

consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória.Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor (a) da presente sentença, ocasião 

em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 863895 Nr: 4489-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592, JOÃO PEDRO DA FONSECA ARAÚJO - 

OAB:21408/O

 Certifico, nos termos do Provimento 55/2007-CGJ/MT, que nesta data, 

impulsiono este Feito, para designar audiência preliminar para o dia 23 de 

janeiro de 2019, às 14h30, expedindo-se o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Decisão

Pedido de Providências nº. 11442-08.2018.811.0015 – Código 332997

Vistos,

Trata-se de Pedido de Providência requerido pelo Juízo da Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta comarca em que se requer a 

destinação de objetos apreendidos em processos de atos infracionais em 

trâmite naquele juízo que foram distribuídos no período de 02/01/2011 e 

31/12/2014 que estejam pendentes de destinação.

É o relatório.

Decido.

 Considerando a informação prestada pela Coordenadoria Administrativa 

de que a maioria dos bens apreendidos no arquivo do fórum desta 

comarca encontram-se obsoletos e deteriorados em razão do lapso 

temporal que encontram-se armazenados, prestada em procedimentos 

semelhante a estes, ACOLHO O PEDIDO requerido nestes autos, para 

determinar a:

I – DESTRUIÇÃO DOS OBJETOS INSERVÍVEIS apreendidos em processos 

de atos infracionais distribuídos na Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta Comarca no período de 02/01/2011 a 31/12/2014, que 

encontram-se pendentes de destinação;

II – DOAÇÃO DE OBJETOS PASSÍVEIS DE TAL ATO apreendidos em 

processos de atos infracionais distribuídos na Vara Especializada da 

Infância e Juventude desta Comarca no período de 02/01/2011 a 

31/12/2014, que encontram-se pendentes de destinação, para entidades 

beneficentes devidamente cadastradas na Diretoria deste Foro.

Ressalto que deverá ser realizados relatórios pormenorizados dos bens 

que serão destruídos e doados e devidos termos de destruição/doação, 

observando-se o Manual de Bens Apreendidos da Corregedoria Nacional 

de Justiça e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso – Foro Judicial.

Após a conclusão dos mencionados relatórios e termos, estes deverão 

ser juntados ao presente procedimento, devendo ser encaminhada cópia 

ao juízo requerente para ser juntada aos respectivos processos que 

tiverem objetos apreendidos que foram destinados.

Cientifique-se o Magistrado Titular da Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta Comarca a respeito da presente decisão.

Havendo integral cumprimento do decisium, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006486-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1006486-29.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 16296324, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 27 de novembro de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010422-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROMANCINI OAB - MT12328/O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SAO JOSE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16664093.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116258 Nr: 8686-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, LUCIENE CILIÃO 

SALVADORI, ALMIR SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 "Vistos etc. Execução de título extrajudicial aviada por Banco do Brasil 

S.A. em face de Almir Salvadori, Dealmir Salvadori, Delcimara Daleffe 

Salvadori e Luciene Cilião Salvadori, todos qualificados. (...). Isto posto, 

equacionada a questão de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e suspendo a execução até o cumprimento da 

obrigação (30/04/2021), nos termos do art. 922 do CPC. Decorrido o prazo 

para o cumprimento da obrigação, ficam as partes desde logo, 

cientificadas de que sua inércia significará anuência tácita do 

adimplemento, com a consequente extinção pelo pagamento. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205992 Nr: 7743-48.2014.811.0015

 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: MARIA APARECIDA RAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP, POSITIVO INFORMÁTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MENZEL MORITA - 

OAB:14744/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - 

OAB:OAB/SP 273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523/MT, 

RODOLFO FARES PAULO - OAB:OAB/MT 17.333, WILSON ROBERTO 

PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-D

 Vistos etc.

Intimada da sentença, a codevedora Positivo Informática S/A. 

espontaneamente depositou a quantia de R$ 5.010,30, conforme petição 

de p. 153.

 No entanto, de certo olvidando-o, a autora atravesou o cumprimento de 

sentença de p. 154/158, de cara cobrando além do título ao calcular o 

dano moral a partir básica diversa da estipulada na sentença.

Assim, sobre o valor depositado e sobre a observação acima, 

manifeste-se a parte autora, sendo que por enquanto lhe desautorizo o 

cumprimento de sentença, pela duas nuances sobreditas.

 Defiro a juntada do substabelecimento documentado à p. 159. Anote-se 

para os fins devidos, sobretudo por conta de ser sem reservas de 

poderes, a significar obviamente que desta decisão já deve ser intimado o 

novo patrono substabelecido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264788 Nr: 6409-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, KAREN CRISTINA RUIVO GUEDES - OAB:OAB/SP 

199.660, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:OAB/SP 

175.803, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/O, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 15600

 Isto posto, acolho a reclamação das requeridas mencionadas, conforme 

petições de p. 537/543, para adequar o valor da perícia, proporcional ao 

trabalho necessário, de modo razoável e com moderação, de modo a 

fixá-lo em um terço da proposta originária, a saber R$ 7.177,50. 

Prevalecem, no mais, as decisões de p. 504/513 e 527, frente e verso, a 

serem respeitadas ipsis litteris, sobretudo quanto ao depósito do referido 

valor, início dos trabalhos periciais, prazo de conclusão etc.O senhor 

Perito deve ser intimado para realizar a perícia na forma e no tempo nas 

aludidas decisões definidos, autorizando-lhe, conforme já requereu, assim 

que depositado no prazo o valor fixado, a levantar a metade, mediante 

alvará judicial.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234830 Nr: 8623-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:OAB/MT 13.990-B

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, façam os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora online, via sistema 

BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206917 Nr: 8525-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

 Execução de título extrajudicial, tendo como parte exequente Maria do 

Socorro Costa Araújo e como parte executada Unimed Seguros, ambas 

qualificadas.

As partes noticiaram às p. 107/109, que se compuseram, a pugnar pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito com resolução 

de mérito, renunciando ao prazo recursal.

 É o singelo relatório.

 Julgo.

 Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento.

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a sua homologação.

 Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”.

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013).

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 
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constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC:

“art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais”.

O pagamento foi efetivado, segundo informado pela parte executada. 

Acordo realizado e cumprido.

Isto posto, equacionado o pedido de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, quitada a obrigação, impositiva a extinção da ação, pois 

exaurido o seu mérito. Assim, julgo extinta a execução na forma dos arts. 

924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais remanescentes deverão ser pagas pela 

parte executada conforme item 03 do acordo.

Por fim, honorários advocatícios, também na forma acordada.

 Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 P. I. C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171375 Nr: 6518-61.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO ESTRELA DO NORTE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712/MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 212862 Nr: 13341-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOY - 

OAB:OAB/SP 105.186, FLÁVIO HENRIQUE RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MG 121.365, FLÁVIO SILVA PIMENTA - OAB:OAB/MG 

128.506, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/SP 139482

 Vistos etc.

Aparentemente estes embargos restam prejudicados. Além de terem sido 

aviados em duplicidade, o que seria teratológico, tendo em vista os 

embargos à execução código nº 307018, apensos ao processo executivo 

código nº 206917, os quais restaram prejudicados em vista do acordo 

entabulado que também foi juntado nestes autos à p. 303/304.

 Contudo, sem mencionar estes embargos, que provavelmente soa um 

absurdo, na medida em que haveria dois embargos da mesma parte 

executada a uma única execução. Ressaltando o fenômeno da 

litispendência.

De todo modo, apensem-se aos autos cód. 307018, aguardando-se 

manifestação das partes, em 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 307018 Nr: 12958-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:139482, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 Vistos etc.

Embargos a execução intentada por Unimed Seguros, em face de Maria do 

Socorro Costa Araújo, ambos qualificados, em que se compuseram nos 

autos da ação de execução de título extrajudicial em apenso.

É o singelo relatório.

 Decido.

De ver que as partes entabularam acordo nos autos principais nº 

8525-55.2014.811.0015 – cód. 206917, cujo instrumento consignou que as 

partes comprometem-se a desistir de toda e qualquer demanda que verse 

sobre o título exequendo, em especial a estes Embargos a execução, 

renunciando a eventuais efeitos de decisões proferidas em processo 

envolvendo o mesmo objeto em que sejam partes, conforme cláusula 02, 

do acordo juntado nos autos em apenso.

Desse modo, houve a perda superveniente do objeto da presente ação, a 

ensejar a sua extinção sem resolução do mérito.

 Nesse sentido, seguem arestos ora compilados, com destaques em 

negrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA 

QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA - DESACERTO DA 

R. SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DE ACORDO 

CELEBRADO ENTRE O BANCO E O DEVEDOR PRINCIPAL - FATO 

NOTICIADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE EU EM 

MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

ART. 462, DO C.P.C. - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - 

EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. VI, DO CPC - RECURSO 

PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação: APL 01802501020098260100, Décima 

Sexta Câmara de Direito Privado, Relator: Simões de Vergueiro, Julgado 

em 16/06/2015, Publicado no DJE em 23/06/2015);

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO FIRMADO 

ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DOS 

EMBARGOS. APELAÇÃO PREJUDICADA. Tendo as partes firmado acordo 

nos autos da ação de execução, a qual foi julgada extinta pelo juízo a quo 

em razão do pagamento, os embargos à execução, que versavam sobre o 

teor das cláusulas contratuais, perderam seu objeto. Em consequência, 

resta prejudicada a apelação. APELAÇÃO PREJUDICADA.”. (Apelação 

Cível Nº 70042603829, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/08/2014, 

Publicado no DJE em 28/08/2014).

Isto posto, pela perda do objeto, nos termos dos art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo sem resolução de mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios deverão ser 

pagos nos termos disciplinados no acordo.

Renunciado ao prazo recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260969 Nr: 4266-46.2016.811.0015

 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: ISAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A
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 INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da Perícia designada pela POLITEC para 

o dia 08 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, devendo a Parte Requerente 

comparecer àquela unidade munida de todos os documentos necessários 

para efetivação da Perícia. (documentos elencados no Ofício de fl. 113).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122379 Nr: 1540-12.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, DANIEL JOSÉ 

BROLESE, SÔNIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:MT/16.783, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, LUCIANA CARLA 

PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL , 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181130 Nr: 2017-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os documentos 

anexados aos autos às fls. 119/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242549 Nr: 13698-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMANE MARIA PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273457 Nr: 11951-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Rogério Silva, GRACIELA PUHL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico que compareci 

ao endereço constante no man dado e deixei de proceder comn a 

CITAÇÃO dos executados LUIZ ROGERIO SILVA e GRACIELA PUHL BIF 

SILVA em virtude de não ter encontrado os mesmos. Certifico ainda, que 

no local existem tres salas comerciais e seis apartamentos e ninguem 

conhece os executados. Certifico finalmente que pedi informação na 

Imobiliaria Meridional, responsavel pelos alugueis do imóvel e tambem não 

conhece os mesmos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196448 Nr: 18190-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "AUSENTE" E no mesmo 

prazo indique os endereços completos para que possamos intimá-los por 

Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o recolhimento das 

diligências necessárias para o cumprimento do ato, na importância de R$ 

42,00 (quarenta e dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado NO BAIRRO JARDIM 

JACARANDÁS, devendo referida importância ser paga na forma disposta 

no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165472 Nr: 323-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, acerca da OBJEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada às fls. 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270673 Nr: 10219-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CITADDELA, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado na RUA DOS GIRASSÓIS, LOTE 4 A, QD 

21, JARDIM ITAÚBAS devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173727 Nr: 8976-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ SOUTA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "MUDOU-SE", e no mesmo 

prazo indique os endereços completos para que possamos intimá-los por 

Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o recolhimento das 

diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87326 Nr: 4738-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ESPADOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça PESSOALMENTE à Secretaria desta Vara, a fim de 

ASSINAR e RETIRAR o Termo de Entrega do bem Penhorado, para as 

devidas providências que julgar necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265955 Nr: 7055-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS GRAFICOS SINOP LTDA, DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Cartas de 

Citação devolvidas pelos Correios com as alíneas "MUDOU-SE", e 

"DESCONHECIDO". E no mesmo prazo indique os endereços completos 

para que possamos intimá-los por Mandado / Carta Precatória, devendo 

providenciar o recolhimento das diligências necessárias para o 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116711 Nr: 9050-13.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA MACHINER - ESPÓLIO, 

REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA MACHINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação de REGINA CÉLIA devolvida pelos Correios com a alínea 

"MUDOU-SE", e no mesmo prazo indique os endereços completos para 

que possamos citá-la por Mandado / Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240277 Nr: 12158-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE ALMEIDA CRUZ

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "NÃO EXISTE O NR". E no 

mesmo prazo indique os endereços completos para que possamos 

intimá-los por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o 

recolhimento das o preparo e diligências necessárias para o cumprimento 

do ato.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97681 Nr: 4724-44.2008.811.0015

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117734 Nr: 10088-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LUIZ MAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:MT/14.172, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT/9811-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria desta Vara, a fim de retirar a Certidão de 

Crédito, para as devidas providências que julgars cabíveis

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150481 Nr: 11603-96.2010.811.0015

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26264, 

AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8736, BARBARA LUIZA 

DE SOUZA SILVA - OAB:134706, BETHANIA FERNANDES DE MIRANDA - 

OAB:133693, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT, KATIA 

CRISTINA VIDAL LOPES - OAB:105458, LEONARDO PAIVA DE 

MESQUITA - OAB:104613, MARCO HENRIQUE LEMOS - 

OAB:159261/SP, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certidão negativa de 

apreensão e citação Certifico que em cumprimento ao mandado 185649 

extraído dos autos 1150481, visando proceder a apreensão do veiculo 

Volkswagen Gol GTI, placas ALL 6439, me dirigi até a Rua das Codornas 

605, esquina com Rua das Araras, porém não logrei êxito em localizar o 

veiculo descrito e o requerido Vanderlei Justino. Diante deste fato 

suspendo o cumprimento do mandado e devolvo-o no aguardo do que for 

determinado. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 28 de Setembro de 

2018. João Carlos Botin Oficial de Justiça Matricula 2771/PJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119573 Nr: 11896-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LOPES DA SILVA, KELLY CRISTIANE MARTINS 

GALANI, NEIVA PATUCCI CONTI, LUCENE FATIMA LONZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FUGIHARA, JEFERSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 /MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, diante da Petição apresentada Pela Defensoria 

Pública à fls. 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203739 Nr: 5972-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDICLEUMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "DESCONHECIDO", E no 

mesmo prazo indique os endereços completos para que possamos citá-la / 

intimá-la por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o 

recolhimento das diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250381 Nr: 18506-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA PAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvidas pelos Correios com a alínea "MUDOU-SE", E no mesmo 

prazo indique os endereços completos para que possamos citá-la / 

intimá-la por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o 

recolhimento das diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189303 Nr: 10648-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI INGLEZ, FATIMA CRISTINA 

CARLOTO INGLEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "AUSENTE". E no mesmo 

prazo indique os endereços completos para que possamos citá-la / 

intimá-la por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o 

recolhimento das diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161800 Nr: 9451-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS RIO GRANDE LTDA, ZENAIDE 

BEVILACQUA, SERGIO LUIZ BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Cartas de 

Intimação devolvidas pelos Correios com as alíneas "AUSENTE", e "NÃO 

PROCURADO". E no mesmo prazo indique os endereços completos para 

que possamos intimá-los por Mandado / Carta Precatória, devendo 

providenciar o recolhimento do preparo e das diligências necessárias para 

o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152818 Nr: 908-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉSAR CRUZATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "MUDOU-SE", e no mesmo 

prazo indique os endereços completos para que possamos citá-lo por 

Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o recolhimento das 

diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248460 Nr: 17381-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRELA ARAUJO XIMENES

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com as alínea "NÃO PROCURADO". E no 

mesmo prazo indique os endereços completos para que possamos citá-lo 

por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o recolhimento do 

preparo e das diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255498 Nr: 1140-85.2016.811.0015

 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: JOAO ALTIVO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da Perícia designada pela POLITEC para 

o dia 23 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, devendo a Parte Requerente 

comparecer àquela unidade munida de todos os documentos necessários 

para efetivação da Perícia. (documentos elencados no Ofício de fl. 70).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205336 Nr: 7240-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Izanete Weisshaupt, 

Oficiala de Justiça, certifico que me dirigi ao endereço que consta no 

mandado, lá estando fui informada de que o Executado não reside neste 

local. Falei com a secretaria da empresa JR compensados, que funciona 

na outra esquina, ela me informou que a pessoa procurada mudou-se há 

muito tempo deste local. Também me dirigi ao prédio onde funciona o Corpo 

de Bombeiros, lá estando fui informada que a pessoa procurada foi 

transferida para a cidade Juina-MT. Pelo motivo exposto NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ALCIDES 

PEREIRA DE BARROS JUNIOR. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195537 Nr: 17282-72.2013.811.0015

 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): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, 

FERNANDO BRUNO CRESTANI, MICHEL ALEX CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria desta Vara, a fim de retirar o Termo de 

Penhora para as devidas providências junto ao CRI respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170566 Nr: 5652-53.2012.811.0015

 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 SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FRANCISCA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Intimação da Executada devolvida pelos Correios com a alínea "NÃO 

EXISTE O NR", e no mesmo prazo indique o endereço completo para que 

possamos intimá-la por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar 

o recolhimento das diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261152 Nr: 4375-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA A. ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/MT 19072-B, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:OAB. 20965/O, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT
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 "Vistos etc. O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em 

tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, ante 

a expressa manifestação das partes pela realização do feito, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 13:30 

horas, a ser conduzida por este subscritor. As partes, pessoalmente, em 

regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203346 Nr: 5655-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA COLCHOES COMERCIO LTDA - ME, 

JULIANA MARCIA DA COSTA, FRANK FÁBIO BANCER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, acerca da petição 

apresentada Pela Defensortia Pública à fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293505 Nr: 4408-16.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA. - ME, EVANDIL CAMARGO DO 

NASCIMENTO, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Cartas de 

Citação devolvidas pelos Correios com as alíneas "NÃO EXISTE O NR", e 

"DESCONHECIDO". E no mesmo prazo indique os endereços completos 

para que possamos citá-los / intimá-los por Mandado / Carta Precatória, 

devendo providenciar o recolhimento das diligências necessárias para o 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113057 Nr: 5562-50.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDM, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:4255/MT, CARLA ADELITA M. 

DAROLD VALCANAIA - OAB:12.697-MT, ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.224, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidãoa seguir transcrita: CERTIFICO que não foi possível intimar o 

Executado das constrições realizadas às fls. 160/162, pois não há 

informações nos autos quanto ao atual endereço do mesmo. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222214 Nr: 983-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, 

MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Cartas de 

Citação devolvidas pelos Correios com as alíneas "MUDOU-SE", e "NÃO 

EXISTE O NR". E no mesmo prazo indique os endereços completos para 

que possamos intimá-los por Mandado / Carta Precatória, devendo 

providenciar o recolhimento do preparo e das diligências necessárias para 

o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153536 Nr: 1585-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON GUSTAVO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50.945 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na ordem preferencial da 

Lei. Não deve ser olvidada que a execução é promovida em benefício da 

parte exequente, de modo menos oneroso para a parte executada, que 

por ela responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 

789, 797 e 805).

Assim, a penhora de dinheiro em espécie não sugere maior gravidade às 

partes e nem em detrimento da execução. Pelo contrário, atende melhor os 

interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

Alisson Gustavo Vieira da Silva, inscrito no CPF n.º 057.788.219-80 até o 

limite do crédito em execução, na quantia de R$ 123.264,47 (cento e vinte 

e três mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

 Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá 

ser logo liberada), determino seja transferida imediatamente para a conta 

Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando 

restará formalizada a penhora.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus 

incisos, do CPC, certifique-se.

 Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, a ser desde logo desbloqueado, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, ciente de que sua inércia implicará no arquivamento 

administrativo dos autos, que desde logo determino, com a espreita da 

prescrição intercorrente a fustigar-lhe a execução.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220430 Nr: 18645-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADAL FAITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE CIPRIANO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875

 Ofício Digital 00013/2018,

 Bom Dia, Senhores,

E n c a m i n h o  a  c o n s u l t a  b a c e n  ( a n e x a )  d o s  a u t o s 

0018645-60.2014.8.11.0015 ( código 22040) , requerendo vinculação 

neste autos.

- R$ 2.700,45 ( fl. 2/4)

 - R$ 297,61 ( fl. 3/4)

Sinop/MT - 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117764 Nr: 10029-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ EMBALAGENS LTDA., ISRAEL 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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:

Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) Fl(s).( 229 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82664 Nr: 208-15.2007.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUCART SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alano Zanella Bonetti - 

OAB:86-500-B, Christiano Luiz da Silveira - OAB:51.606-RS, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:OAB/RS 59172

 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:

Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) Fl(s).( 188 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338007 Nr: 14790-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ROPELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - OAB:MT 

9.975 - A, VINICIUS BARNES - OAB:56.242/RS

 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 15(quinze) dias;

Apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua 

ausência, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 167/197 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204361 Nr: 6482-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PECORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. Aliás, a 

autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do processo 

civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 165/175 e 

334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e a 

mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das 

partes, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 

2019, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde os autos deverão ser enviados em tempo. As partes, pessoalmente, 

em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos 

e expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º do art. 334 do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199749 Nr: 2424-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARIA ALVARENGA DA SILVA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(CINCO) dias:

Manifestar acerca do(a/s) PETIÇÃO que se encontra(m) nestes autos 

no(s) Fl(s).( 86 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249537 Nr: 18017-37.2015.811.0015

 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: VIEIRA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVAL JAVORSKI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pretensão de indenização por danos morais, materiais e 

lucros cessantes, proposta por Vieira Comércio de Confecções Ltda. - 

ME, em face de Odival Javorski, ambos qualificados. (...). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora a pagar as 

custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82 e 84 do CPC. 

Sem honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Todavia, 

sua condenação fica suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita 

ao final, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que sua 

condição econômico-financeira tenha superado a hipossuficiência. 

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. 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.

 Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234830 Nr: 8623-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:OAB/MT 13.990-B

 "Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta 

desde logo pelo senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos 

técnicos especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será 

nomeado avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser 

avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte 

exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora e da 

avaliação deve ser desde logo intimada a parte devedora, e desta última 

também a parte exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior. Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação da penhora 

e avaliação, hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em 

sede de execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na 

esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. Na hipótese 

de não pagamento, acrescida a multa, façam os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora online, via sistema BACENJUD. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249945 Nr: 18281-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO BARRILENSE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, WALTER CARVALHO DA 

ROCHA - OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(CINCO) dias:

 EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

endereço indicado na inicial ou outro endereço atualizado ao qual tenha 

conhecimento e informe.

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3224-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, 

JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardio Filho - 

OAB:OAB/MT 3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Cartas de 

Citação devolvidas pelos Correios com as alíneas "MUDOU-SE", E no 

mesmo prazo indique os endereços completos para que possamos 

intimá-los por Mandado / Carta Precatória, devendo providenciar o 

recolhimento das diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 7116-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPÉRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FERNANDES DA SILVA COMÉRCIO - 

FÁBRICA DE MÓVEIS DINOITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias:

Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) Fl(s).( 75).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157084 Nr: 4182-21.2011.811.0015

 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): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado na AV. DOS IPÊS, Nº 248, JARDIM 
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IMPERIAL devendo referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212380 Nr: 12902-69.2014.811.0015

 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: RODI NARCISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

os documentos anexados aos autos às fls. 106/108 (PAGAMENTO DO 

DÉBITO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7892 Nr: 33-07.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENÇA ARTES GRAFICAS LTDA, JORGE FUMIO 

WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GENTIL ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, LAURO 

ANTÔNIO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:MT-4.877 A, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B, SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão (Certidão de Crédito)bem como, compareça na 

Secretaria desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar 

referida Certidão para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7880 Nr: 137-96.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENÇA ARTES GRAFICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI, LAURO 

ANTÔNIO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:MT-4.877 A, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI FERRON - 

OAB:117331/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão (Certidão de Crédito)bem como, compareça na 

Secretaria desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar 

referida Certidão para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189603 Nr: 11020-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PAULA SILVA CENTURION LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, acerca da Petição 

apresentada Pela Defensoria Pública à fl. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115572 Nr: 8387-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, acerca da Petição 

apresentada Pela Defensoria Pública à fl. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 6634-43.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDPPTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias, acerca 

da informação prestada pelo INDEA/MT, à fl. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160585 Nr: 7998-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça de fl. 301, informando que NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, em razão de 

não encontrá-lo no endereço indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314995 Nr: 17637-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico, eu Oficial de Justiça deste Juízo abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado do M. M. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, extraído dos autos da ação 

código nº 314995, e ai sendo, diligenciei a Rua das Caviúnas, mas 

infelizmente não localizei a numeração fornecida (nº próximos 1.287 

-1.349 - 1367 e 1.491).

 Ante ao exposto, devolvo o respeitável mandado em cartório, ficando no 

aguardo de que seja depositada nova diligência, para deslocamento ao 

outro endereço também pelo fato de ter decorrido meu prazo de 

permanência com o mandado, devolvo o respeitável mandado em cartório. 

O referido é verdade e Sinop/MT, 02/10/2018 - CELSO DE OLIVEIRA 

MARQUES Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112880 Nr: 5211-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA PINTO - 

TEMPORARIAMENTE INDEFERIDO, JOSE DE ARRUDA PINTO, JÚLIO 

ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico, eu Oficial de Justiça deste Juízo abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado do M. M. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, extraído dos autos da ação 

código nº 112880, e ai sendo, estive no endereço fornecido em algumas 

oportunidades, mas o imóvel estava sempre fechado, e somente no dia de 

hoje consegui conversar com o morador Sr. Paulo Rogerio Pacifico, que 

segundo afirmação, reside no local à aproximadamente três anos, e que 

não conhece o Sr. Julio.

 Ante ao exposto, devolvo o mesmo em cartório, solicitando que a parte 

autora forneça o atual endereço do executado, ou outros meios para sua 

localização.

 O referido é verdaou fé. /MT, 09/10/2018 - CELSO DEVEIRA MARQUES 

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 197-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão a seguir transcrita: Certifico, nesta data, que decorreu "in albis" o 

prazo para que a parte requerida manifestasse quanto a constrição 

realizada nos autos, nos termos da r. decisão de fls.190/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308760 Nr: 13889-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISADORA CARLAN DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE CRISTINA GIACOMOLLI 

B. BELZARENA - OAB:82346/RS, PEDRO FURIAN SESSEGOLO - 

OAB:19.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos 

supra identificado, diligenciei-me na Avenida das Primaveras, 565, Bairro 

Jardim Jacarandás, Sinop, local em que DEIXEI DE CITAR ISADORA 

CARLAN DA ROSA, tendo em vista que não reside mais no referido 

endereço. No local fui informada pela proprietária do imóvel Marisa que a 

ré foi sua inquilina, mas não reside mais no local, não sabendo informar 

seu atual endereço. Assim sendo, em face da não localização da ré nem 

informação de seu novo endereço, devolvo o respeitável mandado em 

Cartório para os devidos fins. Dou fé, Sinop, 12 de setembro de 2018. 

MARCELA LIGOR MONTEIRO Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118875 Nr: 11180-73.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COLCHÕES SARAIVA LTDA - 

DORMICENTER, LENIR SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico eu, Oficial de 

Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em cumprimento ao respeitável 

mandado extraído dos autos supra, compareci na Rua das Avencas nº. 

2.071; Bairro: Centro, no Município e Comarca de Sinop/MT e lá estando, 

estive em contato com uma funcionária da Empresa: Destac 

Terraplanagem, que me informou ali estarem exercendo suas atividades a 

aproximadamente 18 (dezoito) meses, que a Parte Requerida não pertence 

a sua empresa, que o Imóvel é locado da Empresa: Tozi Imobiliária e ainda, 

que não sabe informações a respeito da Parte Requerida. Efetuei ligação 

telefônica através do telefone informado: (066) 3549 2290; às: (11hs e 

25min., do dia: 21/09/2018) e é informado uma mensagem da Operadora 

Telefônica da Vivo dizendo que este número de telefone não existe.

Desta forma: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA Comércio de Colchões Saraiva Ltda - Dormicenter E DA 

PARTE REQUERIDA Lenir Saraiva. Diante do exposto, devolvo o presente 

mandado para as devidas providências. Dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188143 Nr: 9449-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: C E R T I D Ã O Certifico e 

dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de Direito da 

Primeira Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, Excelentíssima Senhora 

Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos de nº. 
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CÓDIGO 188143 (MANDADO DE CITAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – em que PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 

move em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA). Diligenciei junto ao 

endereço constante no mandado: Rua das Dálias, nº 250, Jardim Imperial, 

Sinop-MT., local onde DEIXEI de proceder com a CITAÇÃO de MARIA 

APARECIDA DA SILVA, haja vista o imóvel onde consta o endereço não 

possuir qualquer edificação (casa residencial ou comercio), estando 

vazio, bem como em face de que os vizinhos àquele endereço terem 

informado que não conhecem o dono daquele terreno e que MARIA 

APARECIDA DA SILVA é pessoa desconhecida naquelas proximidades. 

Desta forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins. O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 05 de outubro de 2018 

VALTER MORTELARO LOPES OFICIAL DE JUSTIÇA

MAT: TJMT - 3661

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246776 Nr: 16367-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA 

ME, GILSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: CERTIFICO E DOU FÉ, em 

cumprimento ao respeitável mandado, em que diligência nesta Comarca de 

SINOP, Estado de Mato Grosso, no endereço Avenida dos Jacarandás, 

Sinop, não encontrei o número da residência/estabelecimento 2689, 

entretanto, informando-me com pessoas residentes adjacentes a 

numeração descrita, fui informada que referido Comércio executado 

fechou há muitos anos e atualmente funciona no local a Empresa Ecoville, 

porém o numero da Empresa Ecolville é 2673.

 Assim sendo, em face da não localização do executado e nem 

informação de seu novo logradouro, devolvo o respeitável mandado em 

Cartório para os devidos fins. Por ser verdadeiro e dou fé. Sinop/MT, 

05.10.2018 MARCELA LIGOR MONTEIRO Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177854 Nr: 13692-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICARETTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:MT-16945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: Mandado nº 185847 

Certifico, em cumprimento ao respeitável mandado de Penhora, Avaliação 

e Intimação, expedido nestes autos, que me dirigi até o endereço indicado, 

onde, após os procedimentos legais e oferecimento de bens por parte do 

devedor, PROCEDI A PENHORA, REMOÇÃO E DEPÓSITO de R$ 986,85 

(novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em espécie, 

bem como INTIMEI desta o devedor, tudo conforme auto de penhora e guia 

de depósito judicial via boleto de cobrança, devidamente recolhida, que 

seguem anexo. Dou fé. Gilson Gaieski, Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224351 Nr: 2346-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CORREA DOS SANTOS, 

CRISTIOMAR DO NASCIMENTO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT, JOSEMIR 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT, JULIO APARECIDO DA 

SILVA - OAB:22.094-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a juntada de substabelecimento. Anote-se para fins das intimações 

devidas.

Prossiga a parte exequente com o feito em 05 dias, promovendo a regular 

integração da lide, sob pena de julgamento sem resulução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248607 Nr: 17467-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CORREA DOS SANTOS, RAFAEL 

GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, DIEGO 

GUTIERREZ DE MELO - OAB:MT / 9.231-B, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 Vistos etc.DEFIRO o pedido de p. 202/204, de modo a DETERMINAR a 

citação do embargado Anderson Correa dos Santos. Expeça-se 

mandado.Com isso, prejudicado o apressado pleito de p. 191, que 

INDEFIRO, por enquanto.DEFIRO as juntadas dos substabelecimentos de p. 

193 e 197 (...) O prazo de defesa de 15 dias (CPC, art. 679) neste feito, 

com dois embargados, destarte, iniciar-se-á da efetiva citação do primeiro 

embargado, ainda por vir.Nada impede, pelo contrário, recomenda, que op 

embargado já citado promova sua defesa sem mais delongas, deixando de 

escortar na inapetência da parte embargante para promover a completa 

integração da lide.Finalizando, quanto aos aduzidos defeitos na peça 

inagural, de não qualificar as partes, não merecem prosperar. Apesar de 

lamentavelmente o embargante, com ares de preguiça, não ter realmente 

qualificado a contento os embargados, esse fato não causa prejuízo 

algum na identidade deles e muito menos na produção da defesa que 

tiverem. Uma formalidade que deveria ter sido cumprida, mas 

perfeitamente suprida pela qualificação deles na ação principal executiva 

apensa. Aliás, o embargante chegou a mencinar que eles já estavam 

qualificados na ação executiva. Logo, o apego a filigranas e formalidades 

estéreis não autorizam reconhecer uma nulidade com base numa falha 

absolutamente superável. INDEFIRO, pois, o pedido do embargado Rafael 

Galvan neste senda. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010093-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GEILSON DA SILVA GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que: Foi 

designado o dia 15 /02 /2019 às 15 horas para realização da perícia junto 

ao IML sito à Rua da Ipómeias, esquina com Avenida Jequitibás, nº 1.201, 

Setor Industrial Norte – Sinop/MT . Devendo a parte autora se fazer 

presente munida dos seguintes documentos: 1- Cópia do Boletim de 
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Ocorrência da época do acidente; 2- Relatório dos médicos assistentes da 

época do acidente; 3- Documentação da instituição onde foi atendido no 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 4- Os exames da 

época do acidente, com laudo; 5- Os exames atuais, com laudo e 6- 

Parecer atual (até três meses), detalhado, dos médicos assistentes. 

(conforme of. /2018/GMLS/POLITEC/CESP anexo).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004542-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO ECCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo EXEQUENTE: GILVANO ECCO 

EXECUTADO: SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que fosse apresentado 

comprovante do pagamento do débito pela parte executada que deu-se 

por citada no id. 16117677 em 24/10/2018. Certifico ainda que, 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) 

manifestar-se no prazo de quinze dias. SINOP, 27 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009986-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIQUELI PEDROSO DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que: Foi 

designado o dia 19 /02 /2019 às 15:00 horas para realização da perícia 

junto ao IML sito à Rua da Ipómeias, esquina com Avenida Jequitibás, nº 

1.201, Setor Industrial Norte – Sinop/MT . Devendo a parte autora se fazer 

presente munida dos seguintes documentos: 1- Cópia do Boletim de 

Ocorrência da época do acidente; 2- Relatório dos médicos assistentes da 

época do acidente; 3- Documentação da instituição onde foi atendido no 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 4- Os exames da 

época do acidente, com laudo; 5- Os exames atuais, com laudo e 6- 

Parecer atual (até três meses), detalhado, dos médicos assistentes. 

(conforme of. 994 /2018/GMLS/POLITEC/CESP anexo).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010574-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA GONZAGA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que: Foi 

designado o dia 20 /02 /2019 às 15:00 horas para realização da perícia 

junto ao IML sito à Rua da Ipómeias, esquina com Avenida Jequitibás, nº 

1.201, Setor Industrial Norte – Sinop/MT . Devendo a parte autora se fazer 

presente munida dos seguintes documentos: 1- Cópia do Boletim de 

Ocorrência da época do acidente; 2- Relatório dos médicos assistentes da 

época do acidente; 3- Documentação da instituição onde foi atendido no 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 4- Os exames da 

época do acidente, com laudo; 5- Os exames atuais, com laudo e 6- 

Parecer atual (até três meses), detalhado, dos médicos assistentes. 

(conforme of. 993/2018/GMLS/POLITEC/CESP anexo).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004895-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALENCAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que: Foi 

designado o dia 21 /02 /2019 às 15:00 horas para realização da perícia 

junto ao IML sito à Rua da Ipómeias, esquina com Avenida Jequitibás, nº 

1.201, Setor Industrial Norte – Sinop/MT . Devendo a parte autora se fazer 

presente munida dos seguintes documentos: 1- Cópia do Boletim de 

Ocorrência da época do acidente; 2- Relatório dos médicos assistentes da 

época do acidente; 3- Documentação da instituição onde foi atendido no 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 4- Os exames da 

época do acidente, com laudo; 5- Os exames atuais, com laudo e 6- 

Parecer atual (até três meses), detalhado, dos médicos assistentes. 

(conforme of. 992/2018/GMLS/POLITEC/CESP anexo).

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(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do (ID. 16713383). 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233053 Nr: 7481-64.2015.811.0015

 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: MDS MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERLINE TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-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. 82/82 

verso. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131528 Nr: 10744-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, JULIO 

CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a correspondência devolvida de fls. 159/159 

verso. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90264 Nr: 7599-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO STACKE MIRON, RODRIGO LUIZ TESTA, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS QUENEDI LINO, EVANDRO JOSÉ 

ENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de fls. 152. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82124 Nr: 10402-11.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-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 ao teor da certidão negativa de fls. 192. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210204 Nr: 11154-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/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. 64/64 

verso. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222816 Nr: 1329-97.2015.811.0015

 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: TEREZINHA MARIA RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a petição de fls. 168/173. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199560 Nr: 2276-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVES JOSÉ BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GUADAGNIN, ROMEU CARLOS DE 

MARQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 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 da parte autora a 

comprovar a distribuição da carta precatória retirada nesta secretaria em 

16.11.17 (com a finalidade de citação da parte requerida na Comarca de 

Gravataí/RS). Prazo: Cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244265 Nr: 14604-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALDÃO DO ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

comprovar a distribuição da carta precatória retirada nesta secretaria em 

12.12..17 (com a finalidade de citação da parte requerida na Comarca de 

Rondonópolis/MT). Prazo: Cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250768 Nr: 18691-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto as petições (fls. 154/165) Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193861 Nr: 15639-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD MARTINS DE ARAUJO 

TRANSPORTES ME, EDGARD MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as correspondências devolvidas de fls. 

120/121. Prazo: 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176292 Nr: 11968-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, JEAN CARLOS RIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 169. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245758 Nr: 15691-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA SELENE - COOPERSELENE, 

PEDRO FERRI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRIFUGAS DO BRASIL SERVÇOS 

MANUTENÇÃO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 155/157. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186089 Nr: 7255-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de fls. 143/144. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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 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 Comercial, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204313 Nr: 6447-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/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, informar um endereço para intimação, bem 

como efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de intimação, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009620-64.2018.8.11.0015

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:

VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009620-64.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na 

qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.1. Com a 

inicial, vieram os documentos de ID 15632752/15632771. 1.2. Em ID 

15740051, foi determinada a emenda da inicial, sobrevindo manifestação 

do requerente em ID 16056003/16056004. É O BREVE RELATÓRIO. 

DECIDO: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato (ID 15632756), comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial (ID 15632771). 3. Deste 

modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em 

consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Defiro os benefícios contidos 

no artigo 212 do CPC. 5. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o 

bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo 

de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo 

pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, expedindo-se o 

necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para 

decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005230-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID KIRST (AUTOR(A))

JOSE ADIR KIRST (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ZANINI (RÉU)

AMELIO ZANINI (RÉU)

PAULO HENRIQUE ZANINI (RÉU)

KATIUSCIA KHELLEN ZANINI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005230-85.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado em audiência de conciliação (ID. 14873741). 2. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 27 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005532-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA OAB - SP235398 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Movimentos Não Identificados (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005532-80.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 13626070). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 27 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002045-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002045-73.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 8021177). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 27 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004859-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ZANATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004859-24.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Elias 

Zanato em face de Indianara Tamires Nezzi de Lima, visando o 

recebimento de valores representados por cheques emitidos pela 

requerida. 1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. Em 

decisão constante no ID. 7960100 foi indeferida a gratuidade da justiça e 

determinado o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 1.3. 

No ID. 14678367 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu 

advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas processuais 

e taxa judiciária, no entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.” 2.2. Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo 

é providência que se impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a 

seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento 

da inicial, diante do não recolhimento das custas processuais - Preclusão 

a respeito da discussão acerca da concessão da justiça gratuita - 

Recurso não provido, com determinação de cancelamento da distribuição 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e 

honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. 

P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 27 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011547-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEVILAQUA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011547-02.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: GLENCORE 

IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A DEPRECADO: RODRIGO 

BEVILAQUA Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que, no prazo de 

cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, ID. 15131551, sob pena 

de devolução da presente missiva ao juiz de origem. Quedando-se inerte, 

fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos 

do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 432 de 650



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006823-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR FONTOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006823-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANTENOR 

FONTOURA RÉU: SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA Vistos, etc... 

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o 

réu para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação 

para o dia 23/01/2019, às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que 

observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de dois meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a 

(s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001852-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANE NEVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001852-87.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FLAVIA 

ROSANE NEVES SOUZA RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos, etc... 

Diante da petição de ID. 15144049, designo audiência de conciliação para 

o dia 23/01/2019, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006172-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BAZONE DA SILVA OAB - PR30099 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006172-83.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER RÉU: LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO 

Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no 

prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo 

prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a 

manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002327-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002327-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE RÉU: ODAIR MARTINS DA 

SILVA Vistos, etc. Intime-se a autora para que preste caução real ou 

fidejussória no importe de R$ 90.000,00, bem como traga aos autos, caso 

exista, o contrato de compra e venda da máquina Skidder, ano 1993, 

Marca Caterpillar, modelo 518, série 95U03487, no prazo de cinco dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de busca e apreensão ID 15414319. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001996-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOAO PAULO LIMA Vistos, etc... Intime-se a 

autora para que, no prazo de 05 dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

autora, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006172-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BAZONE DA SILVA OAB - PR30099 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006172-83.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER RÉU: LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO 

Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no 

prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo 
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prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a 

manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006172-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BAZONE DA SILVA OAB - PR30099 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006172-83.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER RÉU: LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO 

Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no 

prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo 

prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a 

manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002327-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002327-43.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE RÉU: ODAIR MARTINS DA 

SILVA Vistos, etc. Intime-se a autora para que preste caução real ou 

fidejussória no importe de R$ 90.000,00, bem como traga aos autos, caso 

exista, o contrato de compra e venda da máquina Skidder, ano 1993, 

Marca Caterpillar, modelo 518, série 95U03487, no prazo de cinco dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de busca e apreensão ID 15414319. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009729-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009729-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAURINDO REGINALDO 

DOS SANTOS Vistos, etc... Intime-se o autor para que, no prazo de 05 

dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção, e não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente o representante legal do autor, consignando as mesmas 

advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001996-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOAO PAULO LIMA Vistos, etc... Intime-se a 

autora para que, no prazo de 05 dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

autora, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009556-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.MARTINS COMERCIO DE CARNES - ME (EXECUTADO)

JULIANO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do credor Dr. GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI 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, avaliação, intimação e remoção, no bairro Jardim 

das Violetas, 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008782-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO KLESZCZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008782-24.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG RÉU: OSVALDO KLESZCZ Processo 

nº 1008782-24.2018.8.11.0015 Vistos, etc. Considerando que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, defiro o pedido ID 16172411 

para aceitar como caução a motocicleta de sua propriedade, devendo ela 

comparecer em cartório para assinar o respectivo termo. Proceda-se ao 

bloqueio de transferência da motocicleta através do RENAJUD, e em 

seguida cumpra-se a decisão ID 15427931, expedindo-se o competente 

mandado de despejo. Compulsando os autos, verifico que o réu 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 réu 

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 
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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, determino a intimação do réu para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Cumpridas 

as diligências acima determinadas, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão. No mais, defiro o pedido do 

requerido para designar o dia 12/12/2018, às 15:00 horas, data para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, que será realizada na 

SALA DO MEDIADOR, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

será proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e 

julgamento se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008782-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO KLESZCZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008782-24.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG RÉU: OSVALDO KLESZCZ Processo 

nº 1008782-24.2018.8.11.0015 Vistos, etc. Considerando que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, defiro o pedido ID 16172411 

para aceitar como caução a motocicleta de sua propriedade, devendo ela 

comparecer em cartório para assinar o respectivo termo. Proceda-se ao 

bloqueio de transferência da motocicleta através do RENAJUD, e em 

seguida cumpra-se a decisão ID 15427931, expedindo-se o competente 

mandado de despejo. Compulsando os autos, verifico que o réu 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 réu 

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, determino a intimação do réu para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Cumpridas 

as diligências acima determinadas, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão. No mais, defiro o pedido do 

requerido para designar o dia 12/12/2018, às 15:00 horas, data para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, que será realizada na 

SALA DO MEDIADOR, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

será proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e 

julgamento se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130584 Nr: 9800-78.2010.811.0015

 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: RODRIGO WOLLINGER CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - 

OAB:13819/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.143/151, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122423 Nr: 1584-31.2010.811.0015

 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: ELIZEU DIONÍZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES 

- OAB:6367/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias acerca dos Embargos de Declaração apresentado pela 

Requerida e juntado aos autos às fls. 228/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324343 Nr: 5858-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN AIR BERTOLINI, JOSIANE BERTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.25, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271986 Nr: 11051-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO DIAS 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 
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acerca da devolução da carta de citação de fls. 146vº, com a informação 

da EBCT "endereço irregular falta complemento".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159393 Nr: 6689-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerente, juntado aos autos às fls.303307, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46556 Nr: 51-13.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAÉRCIO DOS SANTOS, ANTÔNIO JOSÉ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 7.4.1, e artigo 152, VI do 

NCPC , impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado 

da Exequente, para manifestar-se no prazo de 10(dez) dias acerca da 

devolução da carta precatória expedida à Comarca de Apiacás/MT, bem 

como quanto ao teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.367, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121703 Nr: 863-79.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MARCOS GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias acerca dos Embargos de Declaração apresentado pela 

Requerida e juntado aos autos às fls.221/232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269266 Nr: 9323-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MIRANDA DE SOUZA, 

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, LIVIA GONZALEZ BARBOSA - 

OAB:174.852/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o advogado do autor Dr.JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS para que no prazo de cinco dias requeira a citação do executado 

JEFERSON por edital, uma vez que a diligência restou negativa, conforme 

certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 124, a qual poderá 

ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120177 Nr: 12622-74.2009.811.0015

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADI FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Intimar o advogado do credor Dr. RICARDO NEVES COSTA para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito em cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213160 Nr: 13562-63.2014.811.0015

 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): ARAGUAIA SERVIÇOS DE MONTAGENS 

MECANICAS, IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. RODRIGO DE FREITAS SARTORI 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. 120, bem como, requeira o que entender de direito com 

relação à executada Araguaia, já citada às fls. 153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46551 Nr: 36-78.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA SINOP LTDA. EPP(ALGONOP), 

LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO, MARCELO GARCIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:219719/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, RODRIGO ROBALINNO ESTEVAM - OAB:8703

 Intimar o advogado do credor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS e do devedor 

Dr. EPIDIO MORETTI ESTEVAM, para que no prazo de cinco dias se 

manifestem e requeiram o que entenderem de direito sobre a avaliação 

realizada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 338//340, cujo termo/certidão 

poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 245700 Nr: 15648-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., 
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ANAIR DOS SANTOS RUELLES BAMBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15648-70.2015

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que os executados foram citados às fls. 

73vº/74vº, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 79/80.

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do 

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.: 217479 Nr: 16632-88.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRISTIANE DE SOUZA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.G.P. SILVEIRA - ME, HDI SEGUROS S/A, 

JOSAFA VERÍSSIMO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:OAB/AC 4195, MAICOS MATEUS ZUCCHI - OAB:OAB/MT 

25816/O, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - OAB:OAB/MT 

15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 Processo nº 16632-88.2014

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 219838 Nr: 18217-78.2014.811.0015

 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: Euronildes Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.094-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 Processo nº 18217-78.2014

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175453 Nr: 11047-26.2012.811.0015

 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: FERMINO ANTONIO VOLPATO (ESPÓLIO), ASSUMPTA 

BONDAN VOLPATO, CONSTRUTORA LINDOIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVAGLIERI & SEVERGNINI LTDA, FERMINO 

ANTONIO VOLPATO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JANDESMARA CAVALHERI - OAB:14586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDESMARA CAVALHERI - 

OAB:14586/MT

 Processo nº 11047-26.2012

Vistos, etc...

Intimem-se os requeridos para que procedam ao recolhimento de 50% dos 

honorários periciais no prazo de cinco dias, sob pena da não produção da 

referida prova.

Em caso de renitência, faculto aos Autores procederem ao pagamento dos 

honorários periciais remanescentes para, posteriormente, o perdedor 

arcar com o respectivo ônus.

Não sendo essa a sua opção, indefiro a prova pericial, determinando a 

conclusão dos autos para designar audiência de instrução.

Havendo o pagamento dos honorários, façam-me os autos cls. para 

designar dia e hora para o início da produção da prova pericial.

Por petição de fls. 623/626, os advogados dos Autores requereram a 

execução de sentença com relação aos honorários advocatícios fixados 

na decisão de fls. 572/573.

Ocorre que o procedimento executivo não é compatível com o processo 

de conhecimento, razão pela qual determino a sua autuação em autos 

apartados.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 62571 Nr: 2263-07.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. MARCUSSO EXTINTORES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MARIA - 

OAB:11.999-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Processo nº 2263-07.2005

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que se manifeste acerca da certidão de fls. 

241, ponderando o disposto no art. 485, § 6º do CPC e Súmula nº 240 do 

STJ no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171211 Nr: 6326-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING E ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DO BONDESPACHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JUNIOR - 

OAB:OAB/ MT 12.350, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Processo nº 6326-31.2012

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 109977 Nr: 2356-28.2009.811.0015

 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: FLAVIO JOSE FRACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Diante do exposto e tudo o mais que consta dos autos, e considerando 

que a prova escrita trazida para os autos não reflete uma obrigação de 

pagar, acolho os Embargos, e conseqüentemente, julgo improcedente a 

presente ação monitória, condenando o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do N.C.P.C.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, 26 de novembro de 2018. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 196652 Nr: 18372-18.2013.811.0015

 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: ELISAMA TEREZINHA TURATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 Processo nº 18372-18.2013

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122479 Nr: 1641-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & CIA LTDA., NORMA SUELI 

DAS NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Processo nº 1641-49.2010

Vistos, etc...

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel que pretende penhorar, sob pena de 

extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal da exequente consignando as mesmas advertências.

 Após, cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 99870 Nr: 6871-43.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CARLOS DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:OAB/MT 10320-B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MS/8125/MT8194A, RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - 

OAB:OAB/MT 9.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Processo nº 419/2008

Vistos, etc...

 Nos termos do 1.023, § 2º do CPC, diga a embargada, em 05 (cinco) dias, 

acerca dos embargos de declaração opostos às fls. 196/204.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 206789 Nr: 8414-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO FURTADO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI INGLEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8414-71.2014

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o Exequente, 

consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175803 Nr: 11441-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA GUSBERTI SAVARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11441-33.2012

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 253978 Nr: 173-40.2016.811.0015

 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: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
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VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFX TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:OAB/MT 20514-A, ROXILENE DE SOUZA ROCHA 

COVARI - OAB:20919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:OAB/MT. 20.715, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Processo nº 173-40.2016

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171374 Nr: 6517-76.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, JOSÉ MARIO MAGNANI FILHO, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, PATRICK SHARON 

DOS SANTOS - OAB:14712

 Processo nº 6517-76.2012

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 214911 Nr: 14828-85.2014.811.0015

 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: GILSON JOSÉ GOBBI, GION CARLOS GOBBI, ALBERTO 

CESAR GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPONT PIONEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT, ANAEL FERRARI - OAB:38.067 RS, LENITA TERESINHA 

WERNER GIORDANI - OAB:18.707 RS

 Processo nº 14828-85.2014

Vistos, etc...

Designo o dia 22/01/2019, as 13:00 horas, na escrivania da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191121 Nr: 12749-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO GALHARDO - 

OAB:319026, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - OAB:101.599-SP, 

VIVIAN ALVES DA MOTA - OAB:307.836-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12749-70.2013

Vistos, etc...

Defiro à substituição processual requerida às fls. 101/102, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A.

Expeça-se a competente carta precatória para a Comarca de Barra dos 

Bugres/MT, no endereço indicado às fls. 69, com a finalidade de proceder 

à citação do Executado.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 3415-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO BERTIL CARLSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, THALISSON MAKE 

FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DÉBORA ANASTÁCIO CALZOLARI - OAB:OAB/MT 

22.859, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246754 Nr: 16345-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIDE FRANCO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINA OLIVEIRA DO 

VALLE - OAB:52.651/PR, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA 

DE VASCONCELOS - OAB:15688/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ROSA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 31.032

 Processo nº 16345-91.2015

Vistos, etc.

Traslade-se cópia das decisões de fls. 399/400 e 497/513 para os autos 

do cumprimento de sentença nº 11668-52.2014.

Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210884 Nr: 11668-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIDE FRANCO GUEDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE FREIRAS QUEIRÓZ 

- OAB:101.461/MG, MARCELO DE LIMA FERREIRA - OAB:138.256/SP, 

TIAGO ROSA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 31.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA PORCIONATO - 

OAB:213.123/SP, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RITA 

DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/PR 15.711

 Processo nº 11668-52.2014

Vistos, etc.

Com o traslado das peças processuais da impugnação ao cumprimento de 

sentença para os presentes autos, intime-se a exequente para que 

proceda a emenda à inicial a fim de adequar o procedimento para 

liquidação de sentença por arbitramento, na forma como consignada no 

acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1001280-16.2017.

Prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 176565 Nr: 12272-81.2012.811.0015

 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: GONÇALINA MARIA MACHADO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA. - CLINICA 

SÃO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT

 Processo nº 12272-81.2012

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159026 Nr: 6305-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGÉTICA VITÓRIA IND. E COM. DE 

CARVÃO LTDA. - ME, HELENO CÉSAR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6305-89.2011

Vistos, etc...

Intimem-se os Executados para que, no prazo de cinco dias, traga aos 

autos o comprovante de entrega das mudas, conforme determinado na 

sentença de fls. 147/148, e não havendo manifestação, vistas ao 

Ministério Público pelo prazo de 30 dias.

Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188732 Nr: 10035-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VERGINIO SCHNEIDER & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10035-40.2013

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço da requerida através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho de fls. 69 nos endereços onde ainda não 

tenha havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o requerente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias.

 Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho de fls. 69, 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42520 Nr: 6924-63.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT DYCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA 

CRISTO DE SINOP - COL. CONCÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10.914-B, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Intimar os advogados das partes Drs. MARCOS APARECIDO DE AGUIAR 

e RAFAEL ROBRIGO FEISTEL para que no prazo de cinco dias se 

manifestem requerendo o que entenderem de direito sobre a avaliação 

efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 811/814, cujo auto podera ser 

acessado em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228165 Nr: 4497-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECINOP COMERCIO DE TECIDOS - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RONALDO DE SOUZA AQUINO, 

VANDERLEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CLAYTON OUVERNEI para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retirar o edital de citação e, querendo, providencie a sua publicação na 

imprensa oficial e local, entretanto conforme dispõe o novo CPC, remeti o 

edital para publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo em 

local visível e de costume no átrio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 8253-66.2011.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8253-66.2011

Vistos, etc...

Intime-se a Autora para que, no prazo de cinco dias, esclareça se 

pretende o prosseguimento da ação de busca e apreensão ou a 

conversão do presente feito em ação de execução, sob pena de extinção, 

e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da Autora, 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.: 158500 Nr: 5705-68.2011.811.0015

 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: RENATO TENÓRIO ALVES - ME, RENATO TENÓRIO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPRESS TRANSPORTADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436

 Processo nº 5705-68.2011

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 148/149, 

intimando-se pessoalmente o representante legal da Requerida.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276745 Nr: 14104-13.2016.811.0015

 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: CIPRIANO DE JESUS MARQUES, EVA SOUSA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA OLIVEIRA PINHEIRO, NICANOR 

ALVES PINHEIRO, COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14104-13.2016

Vistos, etc...

 Intimem-se os Autores para que, no prazo de 15 dias, tragam aos autos a 

“Matrícula Mãe” do imóvel usucapiendo, sob pena de indeferimento da 

inicial.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175441 Nr: 11034-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, 

GERENCIAIS EDUC. DE SINOP - FIS - UNIC INDUSTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Processo nº 11034-27.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 144/145.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119963 Nr: 12428-74.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Autos nº 12428-74.2009

Vistos, etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por Hsbc Bank Brasil S/A – Banco 

Múltiplo em face de Neli Terezinha Dore Bachinski, que se encontra em 

fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 121/124, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e a fase de conhecimento extinta, fls. 134.

Às fls. 138/139, o Exequente requereu o prosseguimento da ação, tendo 

em vista que a Executada descumpriu o acordo celebrado nos autos.

 Pode-se ver às fls. 155, a o bloqueio judicial no valor de R$ 1.699,95 (mil 

seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), realizado 

na conta da executada.

Por fim, por petição de fls. 163/165, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 163/165, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 27 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 66364 Nr: 6004-55.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIA APARECIDA 

SERVILHA TORTORA - OAB:, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT 8.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 273/2005

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Transportes Satélite Ltda em face de Moacir Vieira.

Após a citação do Executado, fls. 19, intimou-se a Exequente, por seu 

advogado, para que desse prosseguimento ao feito, fls. 77, contudo, 
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quedou-se inerte, fls. 92. Diante disso, tentou-se intimar pessoalmente o 

representante legal da Exequente, por mandado, contudo, restou 

infrutífero, fls. 88.

Diante da falta de interesse da Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde setembro de 2013, e, não havendo 

qualquer prejuízo para o executado, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos II e 

III, do Código de Processo Civil.

Custas pela Exequente.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 27 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 190975 Nr: 12599-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SOARES MEIRA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12599-89.2013.811.0015 – CÓDIGO: 190975

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

PARTE RÉ: MARIA APARECIDA SOARES MEIRA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Maria Aparecida Soares Meira, Cpf: 

51388847191, Rg: 815.924 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), servidora 

pública, professora municipal.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 3.012,65

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 requerente emitiu cédula de crédito bancário com 

garantia de alienação fiduciária, regido pela Medida Provisória n. 

2.160-25/2001, sob n 770555060, no valor de R$ 30.000,00, 

comprometendo-se a pagar em 48 prestações mensais no valor de R$ 

955,64, cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no 

contrato, com vencimento da 1ª parcela em 03/10/2012 e a ultima em 

03/09/2016. Ocorre que o requerido não cumpriu com as obrigações 

avençadas na cédula supra mencionado, deixando de efetuar o 

pagamento da 9ª parcela, com vencimento em 03/06/2013, acarretando-se 

consequentemente o vencimento antecipado de toda sua dívida.Dá se à 

causa o valor de R$ 3.012,65 (três mil doze reais e sessenta e cinco 

centavos).

DESPACHO: Fls. 67/68: Vistos, etc... Atento ao princípio da 

instrumentalidade das formas, com fundamento no artigo 294 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de emenda à inicial pleiteado às fls. 45/50, 

convertendo o presente feito para ação de execução de título extrajudicial. 

(...) Considerando as diversas tentativas frustradas de se localizar o bem 

descrito na inicial e não tendo ocorrido à citação efetiva da Executada, 

cite-se a executada para que no prazo de três dias efetue o pagamento 

da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, 

mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se 

os executados, e seu cônjuge, se casada for, 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 indiquem 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 FLS. 159: Vistos etc... Intime-se o Exequente para que 

proceda ao pagamento das diligências necessárias para o cumprimento do 

mandado de citação, o qual deverá ser realizado no endereço constante 

no sistema APOLO. Após, cumpra-se o despacho de fls.67/68 no referido 

endereço. Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o Exequente 

para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho de fls. 67/68, 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, 21 de novembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182640 Nr: 3614-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO MARCOS BERGO, SILVIA REGINA 

ROSA BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/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 3614-34.2013.811.0015 – CÓDIGO: 182640

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE RÉ: AROLDO MARCOS BERGO e SILVIA REGINA ROSA BERGO

CITANDO(A, S): Executados(as): Aroldo Marcos Bergo, Cpf: 

42919177168, Rg: 655843, brasileiro(a), casado(a), pecuarista

Executados(as): Silvia Regina Rosa Bergo, Cpf: 58155449149, Rg: 

12301337 SSP MT, brasileiro(a), casado(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 501.418,65

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: BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a ação de 

Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente autuada sob o 

número 3614-34.2013.811.0015 em face de AROLDO MARCOS BERGO, 
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brasileiro, casado, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 

655843 SSP/MT, inscrito no CPF sob o número 429.191.771-68 e de 

SILVIA REGINA ROSA BERGO, brasileira, casada, do lar, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 12301337 SSP/MT, inscrita no CPF sob o 

número 581.554.491-94, ambos residentes e domiciliados na Rua das 

Primaveras, nº 5719, Centro, Sinop - MT, CEP 78.550-412, para satisfação 

do crédito de R$ 501.418,65 (quinhentos e um mil, quatrocentos e dezoito 

reais e sessenta e cinco centavos) proveniente da Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00122-9 (atual 15/48276-6). Assim, 

requereu a expedição do mandado de citação dos executados para 

satisfação do crédito supramencionado, ou, caso não efetuem o 

pagamento, a expedição do mandado de penhora das garantias 

vinculadas ao Título Executivo.

DESPACHO: FLS. 58: 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, com depósito de 30%, mais custas e 

honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se a executada, e 

seu cônjuge, se casado for, 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 

do executado, com a expressa anuência do exeqüente 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 exeqüente indicado bens a serem 

penhorados, intime-se o douto advogado, e na falta deste, a própria 

executada, 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 15% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 22 de abril de 2013. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO. Juiz de Direito.

DESPACHO FLS. 102: ISTOS, ETC... Considerando o certificado às fls. 73, 

defiro o pedido de arresto, formulado às fls. 87/88. Defiro o pedido de 

arresto, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 

585.308,73 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e oito reais e 

setenta e três centavos) fls. 72v. Confirmado o bloqueio, transfira o 

numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder conforme dispõe o 

§ 1º do art. 830 do CPC, e o exequente conforme dispõe o § 2º do art. 830 

do referido diploma. Não havendo conta corrente ou aplicação em nome 

dos executados, proceda a busca dos seus endereços 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 o exequente 

para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho inicial, citando-se os executados, 

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. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO. Eu, Silvia Regina Gouveia, 

Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 21 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.: 12528 Nr: 1107-96.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIKAL MADEIREIRA RIO KAYABIS LTDA, 

GENTIL ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, LAURO ANTÔNIO ZAMBIAZI, 

RUTH CRISTINA NEHLS, DOLORES MARIA BELLO ZAMBIAZI, ENIO PAULO 

ZAMBIAZI, MARIA HELENA DE OLIVEIRA ZAMBIAZI, MARIA DE LURDES L. 

ZAMBIAZI, ERNANI ROQUE ZAMBIAZI

 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: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 Intimar o advogado do autor Dr. GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI 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 

intimação, nos bairros São Cristovão, Jardim Botânico e 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000713-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VITORINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000713-03.2018.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Retornem os autos à secretaria. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007068-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO HOFFMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007068-63.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, movida por TANIA MONTEIRO TRZINSKI em face de EMILIO 

HOFFMANN. No ID nº 8330593, a parte autora foi intimada para comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais. No ID nº 15223434, foi 

certificado que a requerente deixou decorrer o prazo sem que recolhesse 

as custas processuais. DECIDO. Verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 

290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 443 de 650



Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que a requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004525-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ZULLI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004525-87.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop, 27 de novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de 

Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIN DEL SANTORO TRANSPORTES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSALOMAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO OAB - PR32091 (ADVOGADO(A))

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.1004943-88.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em dez dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Sinop, 27 de 

novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000317-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000317-94.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de DIEGO PEREIRA DA 

COSTA, alegando que concedeu financiamento de R$65.483,94 (sessenta 

e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro 

centavos) por meio do Contrato 20024191694, para pagamento em 48 

(quarenta e oito) parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

veículo marca MITSUBISHI, modelo L200 TRITON HPE 3.2, ano 2010/2010, 

cor prata, placa NBR-3366, chassi 93XJRKB8TACA20616, o qual não foi 

cumprido pelo requerido, que se tornou inadimplente a partir da parcela de 

14/04/2016, razão pela qual pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do bem. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº 2999771 a 2999786. 

A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID nº 3004356). O veículo 

foi apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (ID nº 3216988). O requerido, devidamente citado no ID nº 3216906, 

não contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme certificado no ID nº 

15090282. DECIDO O requerido, embora tenha sido devidamente citado (ID 

nº 3216906), deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme 

certidão de ID nº 15090282. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento 

antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do 

mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes 

efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido 

inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento, em que o requerido se obrigou ao 

pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 

2.105,09 (dois mil, cento e cinco reais e nove centavos) cada uma (ID nº 

2999778). Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a 

requerida alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo 

descrito na inicial. Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora 

da requerida, conforme se vê do documento de ID nº 2999776. Desta 

forma, o inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem de acordo com a lei civil e penal. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado 

entre as partes, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a 

posse plena do veículo descrito na inicial (marca MITSUBISHI, modelo L200 

TRITON HPE 3.2, ano 2010/2010, cor orata, placa NBR-3366, chassi 

93XJRKB8TACA20616), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo 

facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e 

honorários advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Decorrido o prazo recursal, pagas as custas, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003359-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALEXANDRE PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003359-20.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de LUCAS ALEXANDRE 

PINHEIRO, alegando que concedeu financiamento de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais) por meio do Contrato nº 20024020088, para pagamento 

em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária 

do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo POLO 1.6MI S.OURO 1.6, ano 

2002, cor preta, placa IKZ-1213, chassi 9BWHB09A43P027132, o qual não 

foi cumprido pelo requerido, que se tornou inadimplente a partir da parcela 

de 04/08/2016, razão pela qual pugna, liminarmente, pela busca e 

apreensão do bem. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº 5597202 

a 5602580. A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID nº 

5859583). O veículo foi apreendido e depositado em mãos do depositário 

indicado pela parte autora (ID nº 5898823). O requerido, devidamente 

citado no ID nº 5898744, não contestou o pedido, nem quitou o débito, 

conforme certificado no ID nº 15093809. DECIDO O requerido, embora 

tenha sido devidamente citado (ID nº 5898744), deixou de contestar o 

pedido no prazo legal, conforme certidão de ID nº 15093809. Assim, 

incidem os efeitos da revelia a que se refere o artigo 344 do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 444 de 650



Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma legal. Verificada a 

revelia, dela decorrem os seguintes efeitos: a) presunção de veracidade 

dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) desnecessidade de o 

revel ser intimado dos atos processuais subsequentes (CPC 346). 

Verifico, ademais, que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pelo contrato de financiamento, em que o 

requerido se obrigou ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

no valor de R$ 559,08 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oito 

centavos) cada uma (ID nº 5597223). Consta do referido contrato que, em 

garantia do débito, a requerida alienou fiduciariamente em favor da parte 

autora o veículo descrito na inicial. Observo, ainda, que a parte autora 

comprovou a mora da requerida, conforme se vê do documento de ID nº 

5597223. Desta forma, o inadimplemento contratual acarreta a rescisão do 

pacto, com a consequente apreensão do bem, conforme dispõe o 

Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel 

alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 

alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as 

responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil 

e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando nas 

mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na 

inicial (marca VOLKSWAGEN, modelo POLO 1.6MI S. OURO 1.6, ano 2002, 

cor preta, placa IKZ-1213, chassi 9BWHB09A43P027132), cuja apreensão 

liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o 

trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000713-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VITORINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que a audiência de conciliação foi redesignada 

para o dia 14/03/2019, às 16h30min, a ser realizada pelo Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. 

SINOP, 26 de novembro de 2018. LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA 

Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010583-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010583-21.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO AS PARTES para, em querendo, apresentar quesitos e 

indicar assistente técnico, no prazo de quinze dias. Sinop, 27 de 

novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010851-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WALKER BOHNENBERGER (REQUERIDO)

ANA PAULA WALKER BOHNENBERGER PORTO (REQUERIDO)

FRANCISCO BOHNENBERGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010851-29. 2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

PAULIANA, com pedido de tutela de urgência, proposta por ALCEU DE 

ANDRADE em face de FRANCISCO BOHNENBERGER, DULCE MARIA 

WALKER BOHNENBERGER e outros, alegando ser credor do primeiro 

requerido da importância de R$1.534.838,77 (um milhão quinhentos e trinta 

e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), em 

razão da liquidação de sentença dos autos da ação de indenização 

(Código n. 127644), que tramita pela 3ª Vara Cível desta Comarca e está 

em fase de cumprimento da sentença condenatória transitada em julgado 

em 26/08/2016. Aduz que os dois primeiros requeridos, em 08/07/2016, 

realizaram doação fraudulenta do único imóvel de sua propriedade para os 

dois últimos requeridos, seus filhos, visando o não cumprimento da 

obrigação com o requerente. Assim, alegando o estado de insolvência dos 

requeridos, requer a tutela de urgência a fim de que seja averbada a 

existência da demanda às margens da matrícula n. 1.774, do CRI de 

Sinop/MT, determinado o impedimento de registro de outras alienações 

sobre a matrícula do imóvel, bem como seja declarada a ineficácia da 

doação. DECIDO. 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 documento do Id 16398119/16398125. O artigo 300 do CPC/2015 

(Lei nº 13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Inicialmente, não merece acolhida o pedido de tutela de 

urgencia para que seja declarada a ineficácia da doação do imóvel em 

questão, uma vez que a questão a aludida fraude demanda dilação 

probatória, sendo indispensável o contraditório. Ademais, tal pedido se 

refere ao próprio mérito da lide e, portanto, impossível de ser acolhido 

nesse momento processual, notadamente em virtude do risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. De igual modo, não prospera o 

pedido de impedimento do registro de eventual alienação do imóvel, haja 

vista que importa na indisponibilidade do bem, mostrando-se como medida 

gravosa aos atuais proprietários do imóvel, notadamente quando a 

questão demanda dilação probatória para que se caracterize a fraude. 

Ademais, não restou demonstrado que o referido bem doado era o único 

passível de penhora, a caracterizar o estado de insolvência, conforme 

alegado. Por outro lado, verifico que merece acolhimento o pedido de 

averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel na 

competente serventia imobiliária, a fim de garantir a publicidade da 

existência da presente ação judicial, resguardando direitos, inclusive de 

eventuais terceiros de boa-fé. Insta destacar que a averbação não traz 

prejuízo algum aos requeridos, visto que não impede a livre disposição do 

bem, não altera a propriedade e posse sobre o imóvel, simplesmente adota 

medidas assecuratórias para prevenir o interesse de terceiros e 

assegurar o cumprimento de eventual sentença condenatória. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. INDEFERIMENTO, 

NA ORIGEM, DOS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

CONCERNENTES NA INDISPONIBILIDADE DE BENS OU NA AVERBAÇÃO 

DO LITÍGIO EXISTENTE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. ADMISSIBILIDADE. 

ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL NAS CONTRARRAZÕES. 

INOCORRÊNCIA. PLEITOS FULCRADOS EM SUBSTRATOS FÁTICOS E DE 

DIREITO DIVERSOS DAQUELES SUSTENTADOS NOS OUTROS FEITOS 

CONEXOS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

CONTRA CREDORES. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

SUMÁRIA A RESPEITO DA INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA E DA MÁ-FÉ DO 

ADQUIRENTE DO IMÓVEL. EXEGESE DO ART. 158 E SEGUINTES DO 

CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO, A TEOR DO 

ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015. NEGOCIAÇÕES CONTROVERSAS QUE 

CULMINARAM NA PROPOSITURA DE QUATRO AÇÕES, INCLUINDO DUAS 

ANULATÓRIAS. NECESSIDADE, PORTANTO, DE SE PRESERVAR OS 
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DIREITOS DE EVENTUAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ INTERESSADOS NO 

BEM. PODER GERAL DE CAUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 297, CAPUT, 

DO CPC/2015. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA NA 

MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE SE IMPÕE. "O objetivo de tal medida é 

conferir publicidade ao caráter litigioso do bem matriculado - necessário 

em se tratando de demanda que visa anular seguidos negócios jurídicos 

implementados de forma supostamente ilegítima - o que, de um lado, não 

implica restrição à disponibilidade do imóvel ou violação ao direito de 

propriedade, mas, impõe, de outro, de forma acautelatória, expressa 

advertência a terceiros acerca da pendência judicial que paira sobre o 

bem." (TJ-SC - AI: 40023419220178240000 São Bento do Sul 

4002341-92.2017.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

29/06/2017, Segunda Câmara de Direito Civil) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA 

VIABILIZAR BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E AVERBAÇÃO DE 

RESTRIÇÃO EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – 

SEGURANÇA JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, ATENDIDOS 

- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A averbação da existência da 

ação originária às margens da matrícula do imóvel em discussão se mostra 

salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente 

ação judicial e não traz prejuízo algum aos agravados, visto que não 

impede a livre disposição do bem. A decisão agravada não alterou a 

propriedade e posse indireta da imóvel, mantida com o Agravante, 

simplesmente adotou medidas assecuratórias para viabilizar, se for o 

caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida 

justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, 

bem como prevenir eventuais litígios futuros.” (TJMT - SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Posto isso, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento 

no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar a averbação da existência 

da presente ação à margem da matrícula imobiliária referida na inicial. Nos 

termos do art. 334 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 28/02/2019, às 13 horas, a ser realizada pelo Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011331-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOLZAN BARBOSA OAB - MG150980 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1011331-07.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002137-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE PADOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA MARTINS BRASIL (RÉU)

DESCONHECIDOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002137-80.2018.8.11.0015 1- Recebo a emenda da 

inicial dos Ids 12643338/12643368. Inclua-se no polo passivo Sara Martins 

Brasil. 2- 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 documentos dos Ids 12643362/12643368. 

3- Tendo em vista que o requerente não corrigiu o valor da causa, 

conforme determinado no Id 12380860, diante do poder-dever do juiz, 

conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, determino, de ofício, a 

correção do valor atribuído à causa, para o valor da operação constante 

no contrato de aquisição do imóvel em R$17.000,00 (dezessete mil reais). 

Altere-se no sistema PJE. 4- Considerando que se trata de imóvel objeto 

de financiamento pelo “Programa Carta de Crédito FGTS operações 

Coletivas”, no qual consta como donatário/devedor o falecido genitor do 

requerente, determino que a parte autora comprove o cumprimento do que 

estabelece a clausula 17ª do contrato. 5- Ademais, oficie-se à entidade 

responsável pelo empreendimento (Pontual Construtora Ltda), constante 

do contrato do Id 12332900/12332906, 12332909, 12332912, solicitando 

informações sobre a situação atual do imóvel, no prazo de dez dias, haja 

vista o que consta do item VI, “A”, do aludido contrato. 6- Após, será 

deliberado acerca do pedido de reintegração de posse.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011030-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011030-60.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001124-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA E LOJA DE CONVENIENCIA MODELO EIRELI - ME 

(DEPRECADO)

 

Processo n.1001124-80.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop, 27 de novembro de 2018. Luiz Tércio 

Okamura de Almeida - Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001265-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELAYNE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON MUSSA (RÉU)

MARIA APARECIDA CARDOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001265-65.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO O RECONVINTE para impugnar a contestação de id 

15958309, em 15 (quinze) dias. Sinop, 27 de novembro de 2018. Luiz 

Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006521-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEMERSON ROGER MARCUS DA SILVEIRA HONORIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1006521-86.2018.8.11.0015 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: Jd. Maria Carolina, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 27 de novembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007257-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ELIZABET TRIGUEIRO FAGANELLO (RÉU)

PAULO FAGANELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007257-41.2017.8.11.0015 No Id 11978366, a parte 

autora pugna que se aguarde o trânsito da decisão proferida no recurso, 

para dar seguimento ao feito, em relação ao recolhimento das custas e 

taxa judiciárias. Todavia, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi 

indeferido em 30/06/2017. Ademais, da aludida decisão, a parte autora 

interpôs recurso de agravo de instrumento em 19/07/2017, o qual não foi 

conhecido, em 01/08/2017 (n. 1007040-43.2017.8.11.0000). Outrossim, do 

referido acórdão, foi interposto agravo regimental, o qual não possui efeito 

suspensivo (artigo 1.021, §2º, do CPC). Desse modo, indefiro o pedido, 

tendo em vista que referido recurso não possui efeito suspensivo e 

concedo o prazo DERRADEIRO de 05 (cinco) dias para que a parte autora 

proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciárias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007418-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MELGAREJO DE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007418-17.2018.8.11.0015 A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “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”. No caso, verifico não haver qualquer indicação de que a 

requerente não possa assumir as despesas processuais. No ponto, 

verifico que é servidora pública, recebendo subsídio de aproximadamente 

R$3.830,67 (três mil oitocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), 

conforme holerites apresentados nos Ids 15515162/15515160. Ademais, 

verifica-se que a requerente demonstrou possuir empréstimo consignado 

no valor mensal de R$700,00 (setecentos reais), bem como contrato de 

aquisição de imóvel residencial urbano com parcelas mensais no valor de 

R$1.229,82 (um mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois 

centavos) - Ids 15515141/15515156. Assim, nota-se que os rendimentos 

da requerente não são compatíveis com o benefício pretendido, razão pela 

qual, não faz jus a sua concessão. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS 

AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é 

garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade.” (TJMT – 

AI 1014128-35.2017.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro o 

benefício da justiça gratuita, determinando a intimação da requerente para 

recolher as custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002967-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IVANES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

IVANES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002967-46.2018.8.11.0015 Intime-se o exequente para 

se manifestar sobre o pedido de parcelamento do ID nº 15207100, no 

prazo de 10 (dez) dias. Não havendo concordância, desentranhe-se a 

peça de embargos (IDs nº 15207470 ao nº 15207100) e distribua em 

apartado. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1000436-84.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a ser 

expedida para Cuiabá-MT. Sinop-MT, 27 de novembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009328-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO LEMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1009328-79.2018.8.11.0015 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 VIOLETAS, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop, 27 de 

novembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005670-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - GO17467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1005670-47.2018.8.11.0015 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 no valor de 

R$42,00, para o cumprimento do Mandado de citação, no endereço (ID 

16705428), devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 27 de novembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008029-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

Código nº 1008029-67.2018.811.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da 

sentença: "HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo formulado entre as partes em ID nº 16024195. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo nº 

100802967.2018.811.0015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA movida por FRANCIELLI FERNANDES DE 

CAMPOS em face de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO. Sem custas processuais remanescentes, nos 

termos do art. 90, §3º do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219650 Nr: 18082-66.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIR CICHELERO, CRISTINA OTILIA CICHELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU FRANCESCHINI, DAVID IVO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 244 a 260 e dos requeridos ao de fls. 261 a 

281.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284486 Nr: 18629-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GERALDO MIRANDA, SILVANA DA 

SILVA MIRANDA, JOSÉ CARLOS DE JESUS CARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 
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3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239892 Nr: 11952-26.2015.811.0015

 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: SILVIO GERALDO MIRANDA, SILVANA DA SILVA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUDES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272250 Nr: 11224-48.2016.811.0015

 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: LUIZ CARLOS CORREIA, LOURDES CARDIM CORREIA, 

ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMARCHI CORREIA, 

ADRIANA APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBER-KWS SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANPAOLO ZAMBIAZI 

BERTOL ROCHA - OAB:86425

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias impugnar a contestação de fls. 

205 a 287.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170381 Nr: 5417-86.2012.811.0015

 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: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDENBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., 

DM COELHO AGROMERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MARCELO AUGUSTO 

GRASSI REALI para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130338 Nr: 9553-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GALANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224234 Nr: 2272-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LÚCIA RAMME, JOZELIR 

LUIZ RAMME, ADELIR FRANCIEL RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/OAB/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). FLAVIO DE PINHO MASIERO para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82875 Nr: 362-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSEMAR DE ARAÚJO PERIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA. (AUTO POSTO CODOPEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172523 Nr: 7761-40.2012.811.0015

 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: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO INGÁS LTDA., BRADESCO 

AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233026 Nr: 7466-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA A. FERRACIOLLI - 

OAB:OAB/MT 17.781, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 
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3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180944 Nr: 1812-98.2013.811.0015

 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: WILLIAN MIRANDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, LUIZ CARLOS DAPPER - OAB:, MANOELA DE SÃO 

JOSE RAMOS - OAB:21250-O, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122965 Nr: 2135-11.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AREIA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157934 Nr: 5089-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADFERR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - 

OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163254 Nr: 11137-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA DE JESUS DA SILVA - ESPÓLIO, 

GEGIANE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). IEDA MARA SOARES DA SILVA para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87582 Nr: 4996-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO LUIZ KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). LUIZ PINHEIRO para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158369 Nr: 5557-57.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARNEIRO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELDA CARLA DE O. ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). DIEGO LUIS DA SILVA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251223 Nr: 18923-27.2015.811.0015

 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: IVETE GREGORIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA DE P OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES para em três dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, 

parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151452 Nr: 12530-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO PACOLA DE CARVALHO, JOÃO 

PAULO PACOLA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). FELICIO JOSÉ DOS SANTOS para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150260 Nr: 11384-83.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADELAR KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160233 Nr: 7596-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADFERR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309789 Nr: 14508-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ANDERSON SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA., NELMO JOSE 

WIEGERT, Wesley Antunes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6.298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT 8.750

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. JONAS MOLINARI 

ARAUJO para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107281 Nr: 14302-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANDRÉ STRAGLIOTTO, EDEGAR LUIZ 

CASPERS STRAGLIOTTO, SIMARA ZAINA FERREIRA STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210000 Nr: 10998-14.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO FERRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). VÊNUS MARA SOARES DA SILVA para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210211 Nr: 11162-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). IEDA MARA SOARES DA SILVA para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189295 Nr: 10639-98.2013.811.0015

 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: RUTE VOLPATO, LUCIANO VOLPATO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP, JONES EVERSON CARDOSO - OAB:7.119-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. JONES EVERSON 

CARDOSO para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158848 Nr: 6101-45.2011.811.0015

 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: BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIA KAROLINA XIMEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAMPAZZO - 

OAB:8248/PR, MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - OAB:35702/PR, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188232 Nr: 9537-41.2013.811.0015

 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: WILSON ZUFFO, IGNES ZUFFO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS APARECIDO QUIROGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane Bottega - OAB:15397-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). JOICE DA SILVA SIQUEIRA ASSIS

 para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 9534-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). FABIO RICARDO CAVINA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82291 Nr: 10576-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRZA GOZER DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ - 

OAB:112680/SP, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:8927/SC, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21656 Nr: 5493-96.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 8575-62.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA., 

ELIAS COAN - ESPÓLIO, GRACIE MARIE EHLKE COAN, NELLY PRIOLI 

GAUDÊNCIO, BOLIVAR MARTINS, WALMOR MARIANO GAUDÊNCIO, CENI 

ANTONIO FERRONATO, TERESINHA MILANI FERONATTO, HUDO HELLER, 

CÉLIA GAUDÊNCIO MARTINS, AGROPECUÁRIA VALE DA ONÇA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, CLÁUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE 

SANTANA - OAB:7156-B/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:, Nara Cristina de 

Oliveira Barbosa - OAB:8915, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709/MT, 

SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 3042 a 3044 

foram protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO os REQUERIDOS para manifestarem em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187559 Nr: 8811-67.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. PAULO MORELI para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87715 Nr: 5141-31.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE DIAMANTINO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

00379305321, Rg: 19847872002-6, Filiação: Agenor Ferreira da Silva e 

Graciema Ferreira da Silva, data de nascimento: 07/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Barreirinhas-MA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66-9981-3988. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimação do executado para cumprir a obrigação no valor de 

R$ 18.786,57 (dezoito mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 

sete centavos),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, fixados em 10% sobre o valor do débito.

Despacho/Decisão: Chamo o feito à ordem, para revogar a decisão de fls. 

204/205, tendo em vista que é necessária a intimação da parte requerida 

quando considerada revel na fase de conhecimento para que se dê inicio 

ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513, §2º, inciso 

IV.Desta forma, defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 

181/191 e 192/200.Intime-se o executado, por edital, nos termos do artigo 

513, §2º, inciso IV, 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, voltem-me os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos de fls. 206.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, YARA APARECIDA 

CORREA REALI, digitei.

Sinop, 16 de outubro de 2018

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 452 de 650



Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166795 Nr: 1620-05.2012.811.0015

 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): HELEU FIGUEIREDO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELEU FIGUEIREDO MONTEIRO, Cpf: 

30650860934, Rg: 46854780, Filiação: Marcos Monteiro do Amaral e 

Amority Figueiredo Monteiro, brasileiro(a), natural de Palmeira das 

Missoões-RS, casado(a), sitiante. 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pela promotora de justiça que ao final subscreve, nos 

exercícios de suas atribuições constitucionais e legais, em especial, as 

dispostas no artigo 129, inciso III da Constituição da República, Lei 

7.347/85 e Lei 8.625/93, e com suporte probatório nos inclusos autos 

registrados no SIMP – SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ( 

antigo GEAP) – sob o n° 005641-014/2011, vem respeitosamente perante 

esse juízo e Vossa Excelência propor a presente : AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR, initio litis e inaudita altera pars, DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, em desfavor de HELEU 

FIGUEIREDO MONTEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 

306.508.609-34, portador do RG n.º 468554780/PR, residente e domiciliado 

na Estrada Rosália, Km 05, no Município de Sinop/MT, o que faz com 

alicerce nas seguintes asserções fáticas e jurídicas: DOS FATOS: 

Considerando que os Autos trazem notícia de que, em 26/11/2007, 

agentes ambientais do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – constataram, em vistoria in loco, o 

REQUERIDO exercendo ilegalmente atividade de carvoaria neste Município, 

com a instalação de 21 (vinte e um) fornos, fontes potencialmente 

poluidoras, sem qualquer documentação legal ou licença ambiental. 

Ressalta-se que a licença de operação é condição sine qua non para 

exercício da atividade potencialmente poluidora, como é a carvoeira. É 

mister consignar que a licença ambiental não é uma mera formalidade, mas 

sim um requisito indispensável de funcionamento para que se evitem 

danos ambientais, fundando-se diretamente no princípio 

constitucional/ambiental da precaução ou da prevenção. A situação de 

fato, hoje, é que com a ausência de licença ambiental de operação, não é 

feito qualquer controle de empreendimento, seja no que diz respeito ao 

local da instalação dos fornos e também de quais tipos de madeira estão 

sendo transformadas em carvão. Com o objetivo de fazer cessar a 

atividade desenvolvida pelo REQUERIDO até que se obtenha a licença de 

operação, é que se ingressa com a presente ação, pleiteando-se, 

inclusive, liminar em razão da urgência que o caso requer. DO DIREITO : 

Dos danos ambientais – A CRFB de 1988 consagrou o Meio Ambiente 

Ecologicamente Equilibrado, como bem de uso comum do povo, portanto de 

natureza transindividual difusa, essencial à sadia qualidade de vida, 

fixando a responsabilização dos causadores, conforme se depreende do 

artigo artigo 225 caput e seu § 3º. Também a legislação Infraconstitucional 

dispôs sobre a responsabilidade civil, penal e administrativa do agente 

causador de dano ambiental, conforme se extrai da Lei n.º 6938/81, 

recepcionada pela Carta Republicana, Lei9.605/98 e Lei 7.347/1.985, 

também recepcionada pela CRFB/1998. Desta maneira, a responsabilidade 

por danos causados ao meio ambiente deve ser apurada em todas as 

instâncias, seja administrativa, civil ou criminal, as quais são 

independentes entre si, não configurando, pois, bis in iden, a cumulação 

de sanções , em virtude da regra da cumulatividade das sanções, haja 

vista que as referidas instâncias protegem objetos distintos e estão 

sujeitas a regimes jurídicos diversos, na Lição de Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo. Destarte , em matéria ambiental busca-se , primordialmente, o 

retorno ao status quo do ambiente lesado, e, excepcionalmente, a 

indenização em moeda. Em ambas as hipóteses, o legislador visou a 

imposição de um custo ao “poluidor” e a um só tempo , cumpre dois 

objetivos principais : dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela 

vítima ( o indivíduo ou a sociedade e dissuadir comportamentos 

semelhantes do poluidor ou de terceiros.) Neste caminho, as Leis 

6.938/1981, em seu artigo 14, e 7.347/85, em seu artigo 1º, inciso I e art. 

3º, previram a reparação integral dos danos causados a sociedade. E, 

como cediço, no terreno da responsabilidade civil ambiental, há três 

pressupostos para a responsabilização do agente, quais sejam: a ação ou 

omissão do REQUERIDO, o evento danoso e a relação de causalidade 

entre ambos os anteriores. No caso dos autos, como exposto na narrativa 

fática, as ações do REQUERIDO, os danos ao ambiente natural e o nexo 

de causalidade entre eles foram bem provados. Enfatiza-se, ainda, que a 

ação civil pública ambiental pode e deve buscar a condenação em espécie 

dos responsáveis por danos ambientais, muito embora o bem lesado seja 

de difícil reparação e de difícil valoração, cabendo, inclusive, para fins de 

fixação do quantum a ser indenizado, como base, a utilização do valor do 

lucro obtido pelo causador do dano, ou que por ele seria auferido com sua 

atividade nociva ao ambiente. Neste diapasão, a ação civil pública 

ambiental poderá cumular retorno ao status quo ante do ambiente – 

recuperação ambiental – se possível, e, a inda a indenização pelos danos 

materiais e danos morais, por meio da imposição de obrigações de fazer e 

não fazer e dos pedidos indenizatórios. In casu, além do dano material a 

ser apurado, afirma-se ter havido dono moral difuso, em virtude da 

depredação ambiental perpetrada pelo REQUERIDO em decorrência da 

própria natureza e extensão do bem ou interesse tutelado, finalmente, da 

largueza de sua prática ilícita, que causou prejuízo a toda a sociedade 

indistintamente. Desta maneira, verifica-se a possiblidade de se impor ao 

REQUERIDO o pagamento pelos danos morais sofridos até então pela 

coletividade, uma vez que o meio ambiente lesado jamais será o mesmo, 

diante da impossibilidade de retorno ao status quo - como fazer para que o 

ar poluído pela atividade carvoeira retorne ao status quo ? - cabendo tão 

somente a reparação e eventual minimização dos danos causados pela 

nefasta poluição causada pela atividade ilegalmente desenvolvida pelo 

indigitado. Vê-se, portanto, que avulta-se imprescindível a eleição de 

critérios objetivos e razoáveis para a fixação da justa indenização 

destinada a integralizar os fundos mencionados no art. 13 da Lei n. 

7.347/85. Tratando-se de lesão provocada a direito ontologicamente difuso 

– como o é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - muito 

embora sejam invocáveis os critérios tradicionais preconizados pelo 

Código Civil atinentes aos “ danos emergentes” e ao ‘lucro cessante”, fato 

é que tais critérios revelam-se insatisfatórios para a adequada fixação do 

quantum debeatur. Assim ,tem sido difundido, tanto na doutrina como na 

jurisprudência pátrias, orientação no sentido de que se adote como 

parâmetros objetivos para a fixação da indenização não só a estimativa 

econômica dos prejuízos causados ao meio ambiente, mas também a 

estimativa da capacidade econômica do infrator. DOS PRINCÍPIOS DA 

PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO: Além do que se expôs , é necessária a 

incursão nos princípios aplicáveis ao caso: princípios da prevenção e 

precaução. Para alguns autores, o princípio da prevenção não se 

confunde com o princípios da precaução, em direito ambiental. Segundo 

Herman Benjamin, citado por Érika Bechara, e Licenciamento e 

Compensação Ambiental, atlas , 2009, p.25 “dentre todos os instrumentos 

de proteção ambiental, os preventivos se mostram como únicos capazes 

de garantir diretamente, a preservação do meio ambiente, já que a 

reparação e a repressão pressupõe normalmente, dano manifestado, vale 

dizer, ataque já consumado ao equilíbrio ecológico não raras vezes, de 

difícil – quando não impossível – reparação. Importa ressaltar que o 

princípio da precaução e contrário a comportamentos apressados, 

precipitados, improvisados e à rapidez insensata e vontade de resultado 

imediato. Não se trata, por evidente, de tentativa de procrastinar o 

desenvolvimento ou prostrar-se diante do medo, nem se elimina a audácia 

saudável. Busca-se isto sim , a segurança do meio ambiente e a 

continuidade da vida. No caso em comento mister invocá-los , muito 

embora a atividade nociva ao meio ambiente já esteja ocorrendo ou tenha 

ocorrido, sendo certo que a prevenção se efetivará através da aplicação 

dos institutos jurídicos que visem coibir as atividades de degradação 

ambiental já em andamento ou futuras. Cabível e esperado, portanto, que 

no caso em estudo o Poder Judiciário confira efetividade ao princípio da 
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prevenção ou da precaução, por meio da condenação do REQUERIDO, 

para o fim de obstar novas ações causadoras de danos ao ambiente, até 

mesmo em caráter exemplar para toda sociedade, inibindo conduta futuras 

do indigitado ou mesmo terceiros. DA INEXISTÊNCIA DE LICENÇA 

AMBIENTAL PARA AS ATIVIDADES DO REQUERIDO: Conforme se vê dos 

autos, o Requerido vem exercendo as atividades carvoeiras sem a 

necessária Licença de Operação, situação esta extremamente gravosa, 

pois, na verdade, a atividade vem sendo exercida sem qualquer respaldo 

técnico, podendo causar , como já dito , danos ambientais irreversíveis. A 

operação de atividade de carvoaria sem a devida licença de operação 

fere frontalmente a lei Federal n.º 6.938/81, que dispõe que qualquer 

atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, 

necessariamente deve possuir o licenciamento expedido pelo órgão 

ambiental estadual competente, o que se exige em observância ao 

princípio da precaução já tratado na presente. Sob outro vértice, é 

importante frisar que o REQUERIDO tem obrigação de pleitear e obter a 

licença ambiental antes de exercer a atividade tratada nos autos conforme 

se extrai do artigo 2º, § 1º da Resolução CONAMA n° 237/97.Portanto , 

tratando-se a atividade carvoeira, é de se reconhecer a 

imprescindibilidade das licenças ambientais, sendo que, diante de sua 

inexistência impõe-se de imediato a cessação de tal atividade. Por tais 

motivos , impõe-se a cessação imediata das atividades pelo REQUERIDO, 

com vistas a evitar-se maiores danos ambientais que os já causados. DO 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA: Tendo 

qualquer ação por objeto o pedido da providência jurisdicional nela 

esboçado, argui-se que a Ação Civil Pública pode cumular pedidos de 

imposição de obrigação de fazer e não fazer e pedidos de natureza 

indenizatória, seja por danos materiais, imateriais , ou ambos, nos termos 

do artigo 3º e 12 da Lei 7.347/1985. Combinando as disposições 

mencionadas aos artigos 273 e 461 do CPC pátrio, que devem ser 

aplicados supletivamente ao caso, cf. disposição expressa do artigo 19, 

da Lei 7347/1985, o magistrado poderá, a requerimento da parte , 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, por meio 

concessão liminar da tutela específica, impondo multa diária ao réu em 

caso de descumprimento, inclusive, independentemente de pedido do 

autor. Outrossim, é sabido que a antecipação dos efeitos da tutela 

constitui instrumento processual que permite a antecipação provisória dos 

efeitos da sentença, daí a necessidade de sua confirmação no julgamento 

final da demanda e não do reconhecimento da “ perda do objeto” da ação. 

Enfim, como demonstrado, a combinação dos dispositivos legais alhures 

invocados visam, primeiramente, tutelar o bem ambiental até a efetiva 

entrega da tutela jurisdicional pleiteada, e , ainda, compelir o demandado a 

cumprir as decisões liminares , que visam tutelar o provimento final, 

sempre de maneira ponderada e razoável, conforme dicção do próprio 

artigo 461 e parágrafos , do CPC pátrio. No caso dos autos restaram 

demonstrados os danos ambientais e a possibilidade de maiores danos em 

virtude da continuidade das atividades não licenciadas pelo Órgão 

Ambiental competente, o que enseja o embargo das mencionadas 

atividades até a obtenção da licença respectiva pelo REQUERIDO. A 

ausência de licença ambiental consiste prova inequívoca , conforme 

entendimento de diversos Tribunais pátrios. Salienta-se que , nestes 

casos em face da ausência de licenciamento ambiental é plenamente 

cabível a interdição da atividade , conforme se infere do art. 19, § 3º, do 

Decreto Federal nº 99.274/90. No caso em tela, em razão da fragilidade 

ambiental, é imprescindível o embargo das atividades do REQUERIDO, para 

que se evitem danos ambientais irreversíveis. Há, portanto, prova 

inequívoca que se convença da verossimilhança das alegações e fundado 

receio de dano irreparável, de sorte que resta invocar, quanto à 

antecipação da tutela em sede liminar . E mesmo, que se entenda que a 

prova inequívoca da verossimilhança das alegações seja um plus em 

relação ao periculum in mora e o fumus boni juris, estes ilustram o caso. 

Sim, porque o primeiro decorre diretamente da ausência de licença 

ambiental, a qual é necessária para a atividade exercida pelo REQUERIDO, 

conforme já salientado, além de necessidade de aplicação do princípio da 

precaução. No que pertine ao perigo a demora, também é patente, pois 

não restam dúvidas de que as atividades exercidas pelo REQUERIDO 

estão causando e podem causar danos ambientais irreversíveis. Ora, 

sendo o empreendimento do REQUERIDO passível de licenciamento e não 

possuindo licença está ele cometendo crime ao mantê-lo em 

funcionamento, motivo pelo qual impõe-se a expedição de ordem judicial de 

cessação desta atividade, até que se busque o licenciamento ambiental. 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO PRINCÍPIO DO POLUIDOR 

PAGADOR : Como já exposto anteriormente, os danos ambientais devem 

ser prevenidos e os Estados devem dispor de meios de precavê-los, por 

meio da autorização ou não de atividades ligadas ao ambiente natural ou 

não. Corolário lógico dos princípios acima é a necessidade da inversão do 

ônus da prova na ação civil pública que visa reparar e coibir outros danos 

ambientais, posto que é pressuposto que o “poluidor é quem deve arcar 

com custo decorrente da poluição” de acordo com o princípio do “poluidor 

pagador”. Assim a precaução e a mitigação ou mesmo a compensação 

dos danos ambientais ficam a cargo do poluidor pagador e não da 

sociedade, seja a atividade lícita ou não. Assim , em todas a instâncias do 

direito, incumbe também ao poluidor-pagador o ônus de provar a 

inexistência dos danos ambientais. Ressalta-se que seria injusto remeter o 

ônus da prova à sociedade- beneficiária do cumprimento das normas 

ambientais – que , na maioria das vezes, não tem os dados técnicos 

necessários para demonstrar os dados à sociedade, enquanto o 

“poluidor” detém todas as informações necessárias sobre os fatos, até 

porque foi ele quem os protagonizou. Portanto, é necessário que haja 

esforço de todas as instituições para a validação dos princípios 

mencionados, sendo certo que na fase judicial a melhor forma de 

efetivá-los é efetivar, também, a inversão do ônus da prova, conforme 

ensina Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira, em seu artigo “ A inversão do 

ônus da prova na reparação do dano na reparação do dano ambiental 

difuso “. Não bastasse a possibilidade de inversão do ônus da prova com 

base nos princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, 

também é possível e necessária tal medida por meio da aplicação 

subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceituado em 

seu artigo 6º, inciso III. Certo que em um primeiro momento, da leitura do 

dispositivo em questão, decorra-se a conclusão de que a norma benéfica 

é aplicável tão somente ao consumidor em sua tutela individual. Todavia, 

uma interpretação sistemática desta norma permite concluir-se que é 

aplicável também à tutela difusa dos direitos , não só do consumidor , 

como também dos direitos de toda a sociedade a um meio ambiente 

equilibrado, conclusão extraída do art. 21 da Lei de Ação Civil Pública. 

Enfim, não restam dúvidas de que os aspectos processuais do Direito do 

Consumidor são aplicáveis à ação Civil Pública , sendo tal situação até 

mesmo previsível, pois estes artigos , na verdade, regulamentam todo o 

processo Civil Difuso, em que as demandas representam não apenas 

duas partes litigando, mas sim a sociedade contra uma parte que lesou 

seus direitos. Por fim, no que se refere ao critério da hipossuficiência e da 

verossimilhança previstos no art.6º, inciso III, do CDC, para inversão do 

ônus da prova, é de se reconhecer que tais requisitos são pressupostos 

na demanda ambiental. Conclui-se, portanto, evidenciada a necessidade 

de inversão do ônus da prova na demanda que ora se propõe. DO 

PEDIDO: Por isto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer digne-se Vossa 

Excelência de : 1) CONCEDER LIMINARMENTE, initio litis e inaudita altera 

pars, a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA, impondo ao REQUERIDO, 

imediatamente, a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em abster-se 

de exercer as atividades carvoeiras, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 ( um mil reais ) e crime de desobediência, até que o aludido 

obtenha a respectiva licença de operação. 2) DETERMINAR A CITAÇÃO 

DO REQUERIDO no endereço declinado na testilha da presente, para, se 

assim desejar, responder à presente ação no prazo legal sob pena de 

revelia, permitindo-se ao oficial de justiça utilizar-se da exceção prevista 

no art.172, § 2º, do Código Processual Civil; 3) AO FINAL, CONFIRMAR A 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR, 

DETERMINANDO-SE , em definitivo, a interdição da atividade carvoeira até 

a obtenção de licença de operação, CONDENANDO-SE , ainda , o 

REQUERIDO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAS E IMATERIAIS 

causados ao meio ambiente a serem arbitrados por esse r. Juízo e 

destinados ao Fundo ESTADUAL de reparação dos danos ambientais, com 

supedâneo no art. 13 da Lei n.º7.347/85, a ser fixada após dados de 

avaliação coletados por profissionais, com a constatação do grau de 

impacto da lesão e consequência para o meio ambiente, sendo revertida 

ao fundo previsto no dispositivo referido; 4) CONDENAR O REQUERIDO ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor 

do Ministério Público Estadual, devendo os valores serem depositados na 

conta do Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público/MT, criado pela Lei 

estadual n. 7.167, de 31/08/99. Protesta provar os fatos alegados por 

todos os meios de prova em direito admitidos e, além das provas já 

carreadas aos autos , protesta pelo depoimento pessoal do REQUEIRDO, 

pela realização de provas técnicas e testemunhais, cujo rol é apresentado 

oportunamente. Para efeito fiscais dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 ( 
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um mil reais ).

Despacho/Decisão: Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca 

de endereço de HELEU FIGUEIREDO MONTEIRO – CPF: 306.508.609-34, 

através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da decisão de fls. 

38.Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edivaldo Ubaldo Martins 

da Silva, digitei.

Sinop, 24 de outubro de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162947 Nr: 10788-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ZENILDA PIANISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANA DA SILVA, Cpf: 77263014149, 

Rg: 000895836, 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: (...), por terem firmado em 15/02/2011, contrato de 

locação de um imóvel constante de apartamento residencial localizado na 

Rua dos Cambarás nº 990-a, fundos, Jardim das Violetas, nesta cidade, 

com pagamento mensal de aluguel em importe de R$280,00 (duzentos e 

oitenta reais), bem como pagamento das despesas relativas a energia 

elétrica. A requerida não cumpriu com sua obrigação, ficando inadimplente 

com os aluguéis dos referentes meses de maio, junho, julho, agosto, 

setembro, outubro de 2011, também teve em razão débito com a 

companhia de energia teve seu fornecimento encerrado, em data de 

15/09/2011, a requerida abandonou o imóvel locado, deixando todos os 

seus bens móveis, não tendo prestado qualquer esclarecimento à 

requerente. Tendo ainda danificado o relógio medidor de eletricidade do 

imóvel locado tal fato tem em anexo um boletim de ocorrência, ainda na 

ocasião do abandono do imóvel deixou aberto levando as chaves, tendo a 

requerente que providenciar nova fechadura. Pois a locatária não foi 

encontrada em nenhum dos contatos que deixou com a requerida. Sob 

este aspecto, consigna-se que a requerida está em débito com a 

requerente em total de R$ 2.166,13, à época, sem atualização, referente 

aos meses de aluguel citado com as faturas de energia, razão pela qual 

requer o julgamento procedente da ação para que haja condenação da 

requerida ao pagamento dos valores acima expostos devidamente 

atualizados.

Despacho/Decisão: Tendo em vista que, em consulta ao sistema PJE, o 

endereço localizado encontra-se incompleto (fls. 79), cite-se, por edital, a 

requerida ELIANA DA SILVA, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da 

decisão de fls. 46/47.Decorrido o prazo de resposta e não havendo 

apresentação de contestação, fica desde já nomeado como curador 

especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo 

legal.Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que 

manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regina Beatriz Martins 

Fiel, digitei.

Sinop, 21 de setembro de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163875 Nr: 11808-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAYCE STEPHANYE ALLGAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALEXANDRE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). REINALDO JACYNTHO DE ARAÚJO para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177138 Nr: 12917-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAK TINTAS LTDA. - ME, JIANCARLO LEOBET, 

DARI LEOBET JUNIOR

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. Wesley de Almeida 

Pereira para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 280690 Nr: 16316-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PASA JÚNIOR, MONICA APARECIDA GAZIN 

PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNHITE HARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 01. Ante o pedido de fls. 240/248, tendo em vista a audiência marcada 

para a mesma data em outra comarca, cancelo a audiência designada às 

fls. 237.

02. Ante o pedido de desistência da ação de execução, formulado às fls. 

83 da ação de execução, manifestem-se os embargantes, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128429 Nr: 7644-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMÉLIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCINDO TOMELIN, ADEMIR TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20017/MT, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Ante o documento de fls. 353, oficie-se a comarca de Itaúba – MT a fim de 

que se dê a baixa da penhora na matrícula sob nº 539, do Livro 02.

 Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 302262 Nr: 9772-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ LEMANSKI, MARLISE LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 Ante o recolhimento das custas (fls. 55/60), intime-se o embargado para, 

impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94581 Nr: 1652-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA em 

fase de cumprimento de sentença movida por VALDIR PEDRO DAL BEM 

em face de NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA.

Às fls. 413/416, a parte executada comprovou o cumprimento da 

obrigação. Posteriormente, às fls. 421/422, o exequente se manifestou 

pugnando pelo levantamento dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para 

levantamento dos valores depositados pela executada (fls. 417), para as 

contas indicadas às fls. 421/422.

Ante o pedido de fls. 413, determino o desentranhamento dos documentos 

de fls. 20/25, entregando-os ao patrono da executada, mediante certidão e 

substituição por cópia.

Após, pagas custas pela executada (fls. 172/177), arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101897 Nr: 8953-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Ante o lapso temporal decorrido desde o pedido de fls. 303, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96098 Nr: 3146-46.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligencie-se no endereço do exequente, a fim de obter informações 

sobre o que foi alegado às fls. 129.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219619 Nr: 18058-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS RIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT em face de JEAN CARLOS RIGONI, alegando ser credor da requerida 

do saldo de R$ 16.455,33 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e trinta e três centavos), representados por um Contrato de Abertura 

de Conta Corrente. Com a inicial juntou os documentos de fls. 10/31.

Recebida a inicial, o requerido foi citado às fls. 78, quedando-se inerte 

quanto ao pagamento e/ou oposição de embargos monitórios, conforme 

certificado às fls. 80.

DECIDO

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que o requerido, embora 

devidamente citado às fls. 78, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

quitação do débito e/ou oferecimento de embargos monitórios.

Assim, não cumprido o mandado monitório, constitui-se o título executivo 

judicial, nos termos do que disciplina o artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil.

Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em executivo, nos termos do 

artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, devendo ser retificado o 

registro e a autuação para constar doravante como execução de 

sentença.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

diretamente, para cumprimento da presente decisum, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo nos exatos 

termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187648 Nr: 8906-97.2013.811.0015

 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): JOSE HAMILTON LEMOS SOARES - ME, JOSE 

HAMILTON LEMOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o lapso temporal decorrido desde o pedido de fls. 203, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186608 Nr: 7789-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 60/61, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do Processo 7789-71.2013.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por TRANSTERRA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de ADILSON 

OLIVEIRA LIMA, até a data aprazada para o pagamento da última parcela 

informado no acordo (10/09/2021).

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183217 Nr: 4224-02.2013.811.0015

 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: MARIA APARECIDA MATOS MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO NOGUEIRA, MIRIAM RAQUEL 

FERREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereço de 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA – CPF: 186.386.548-98 e MIRIAM RAQUEL 

FERREIRA NOGUEIRA – CPF: 022.964.949-19, através do Sistema 

BACENJUD e INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 24.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 335905 Nr: 13429-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILEIDE DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA KLIEMANN BRUSTOLIN, JANDIR 

SIMIONATTO, ARNO KLIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, 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.: 156206 Nr: 3358-62.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LUCIENE DO NASCIMENTO, URBANO DE SÁ 

CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX RANIERI DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Ante o pedido de fls. 198, 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247998 Nr: 17117-54.2015.811.0015

 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: ENY ORMAY NIEDDERMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, HDI SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, PAULA MENDES FARIAS MELLO DE ARAUJO - 

OAB:176951/RJ, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 397/399. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

17117-54.2015.811.0015 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS movida por ENY ORMAY NIEDDERMEYER em face de 

COLONIZADORA SINOP S/A e HDI SEGUROS S/A.

Dê-se ciência da homologação do acordo ao perito nomeado às fls. 388, 

ante a perda do interesse na produção de prova pericial.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187710 Nr: 8975-32.2013.811.0015

 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: IONICE DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME GENTIL DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereço de 

JAIME GENIL DE ARAÚJO – CPF: 355.710.551-20, através do Sistema 

BACENJUD e INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 53/54.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158304 Nr: 5485-70.2011.811.0015

 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: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar a distribuição da Carta Precatória de fls. 84, sob pena de 

extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158992 Nr: 6266-92.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SERRASUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:102.041SP

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 189/195.

Intime-se o executado 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.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75576 Nr: 3940-38.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Cuida-se de MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO DE LIMINAR 

em fase de cumprimento de sentença movida por VALDIR PEDRO DAL 

BEM em face de NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA.

Às fls. 265/267, a parte executada comprovou o cumprimento da 

obrigação. Posteriormente, às fls. 272/273, o exequente se manifestou 

pugnando pelo levantamento dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para 

levantamento dos valores depositados pela executada (fls. 268), para as 

contas indicadas às fls. 272/273.

Ante o pedido de fls. 265, determino o desentranhamento dos documentos 

de fls. 08/13, entregando-os ao patrono da executada, mediante certidão e 

substituição por cópia.

Após, pagas custas pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233067 Nr: 7492-93.2015.811.0015

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – 

NÃO PADRONIZADOS em face de JOÃO APARECIDO MACHADO 

alegando ser credor fiduciário da parte requerida e que esta se encontra 

em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06/29. Recebida a inicial, foi 

deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 30/31), e a restrição do 

veículo pelo sistema Renajud (fls. 32). Às fls. 67, foi deferida a 

substituição processual feita pelo Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A para o Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos 

em Direitos Creditórios – Não Padronizado. Às fls. 72, foi indeferido o 

pedido de suspensão requerido pelo banco cedente (fls. 71), bem como 

intimado o banco cessionário para dar prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção. Tentada a intimação pessoal do requerente, não foi possível, 

porque a correspondência foi devolvida como “mudou-se” (fls. 76verso). 

DECIDO. É obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando o 

requerente ao pagamento das custas processuais e revogo a liminar de 

fls. 30/31. Promova-se a baixa da restrição de fls. 32. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220315 Nr: 18544-23.2014.811.0015

 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: YAMAHA ADM. DE CONSÓRCIO S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAN LEÃO DUARTE - 

OAB:OAB/CE 10.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de DEIVISON SILVA 

DOS SANTOS, alegando ser credor fiduciário da parte requerida e que 

esta se encontra em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão do 

objeto do contrato. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/20. 

Recebida a inicial, foi deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 38/39). 

Às fls. 48, a requerente foi intimada para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Entretanto, às fls. 49, peticionou informando 

que forneceria meios necessários para a diligência. Intimada a parte 

autora através de seu advogado (fls. 50) e pessoalmente (fls. 53), para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 54. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e revogo a liminar de 

fls. 38/39. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202347 Nr: 4793-66.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 Ante a informação de fls. 368/369, intime-se o perito para se manifestar 

acerca da possibilidade de que a perícia seja realizada apenas com a 

cópia do documento, que se encontra às fls. 60/66.

Em caso positivo, solicite-se seja designada data para a realização da 

perícia, comunicando-se este juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
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dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102430 Nr: 9470-52.2008.811.0015

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEIMILSON DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205481 Nr: 7367-62.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCCFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão e auto de 

constatação de fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221908 Nr: 814-62.2015.811.0015

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR NAKAMURA MASLAWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para ITAÚBA-MT, conforme requerido na 

petição de fl. 56.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7848 Nr: 201-09.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GLUCKSBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. BRUSTOLON & CIA. LTDA., GASPAR 

MIGUEL BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BATISTA DE 

ALCANTARA - OAB:TO/677-A, IRAN RIBEIRO - OAB:OAB/TO 4585

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. JONAS MOLINARI 

ARAUJO para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011252-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COELHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011252-28.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível e Criminal dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006630-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ SCUSSIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DA CRUZ (RÉU)

TOMAZIA FRANCISCA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006630-03.2018.8.11.0015 Ante ao pedido de 

assistência judiciária gratuita de ID nº 14013673, verifico não haver 

qualquer indicação de que o requerente não possa assumir as despesas 

processuais, haja vista que o requerente se qualifica como empresário e, 

intimado para declarar hipossuficiência, apresentou declaração de IRPF, 

na qual se verifica que os rendimentos declarados demonstram condição 

de arcar com o ônus que lhe incumbe. Desta forma, indefiro a gratuidade e 

DEFIRO o parcelamento das custas processuais, conforme permitido pelo 

regramento processual civil. A propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950: presunção de veracidade da declaração de pobreza 

apresentada pelo postulante do benefício possui natureza juris tantum. 2. 

O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos 

relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância 

entre a declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira 

do postulante. Caso concreto em que é afastada a presunção de pobreza. 

3. Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. Hipótese de parcelamento 

das custas, tendo em vista impossibilidade momentânea do agravante de 

custeá-las de uma só vez, nos termos do art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. 

Recurso parcialmente provido.” (AI 21037278220168260000 SP. 9ª 

Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 08/11/2016. Relator: 

Alexandre Lazzarini. Data de Publicação: 08/11/2016). Grifei. Desta forma, 

o pagamento deverá ser realizado em 03 (três) parcelas mensais e 

sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga até o dia 10/12/2018 e as 

demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007514-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANY LOPES ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007514-32.2018.8.11.0015 Primeiramente, retifique-se o 

polo passivo, passando a constar ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA, conforme petição de ID nº 14996282, uma vez que a mesma 

é integrante do consórcio do Seguro DPVAT. 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 parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-61.2018.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007622-61.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na 

notificação extrajudicial. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido 

pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, 

ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1003076-31.2016.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença de ID nº 15793276. Intimem-se os executados 

para cumprirem 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007810-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SAO LUIZ LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007810-54.2018.8.11.0015 Verifico que a parte autora 

postula em sua exordial pelo pagamento das custas processuais somente 

após a liberação dos valores junto ao processo de inventário que tramita 

no Estado de São Paulo. Insta salientar que cabe ao requerente comprovar 

de forma inequívoca a impossibilidade de recolhimento das custas 

processuais, não bastando simples petitório requerendo reserva dos bens 

do inventário para posterior pagamento das custas, mesmo porque, 

sequer consta dos autos a efetivação de atos no juízo do inventário no 

sentido de resguardar bens para o pagamento das custas processuais 

dos inúmeros processos ajuizados pelos requerentes. Oportunamente, 

trago à baila o disposto no art. 456 da CNGC, in verbis: “Art. 456 – A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”. 
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Ademais, é conveniente destacar que o simples fato de figurar o Espólio 

no polo ativo não faz presumir a impossibilidade de recolhimento das 

custas processuais, condição que deve ser demonstrada 

inequivocamente. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de 

recolhimento das custas somente quando da liberação de valores junto ao 

processo de inventário do requerente, COMO TAMBÉM DEIXO DE 

CONCEDER O PARCELAMENTO, haja vista que não foram apresentados 

documentos que demonstrem a incapacidade momentânea do pagamento. 

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção sem julgamento de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRAUITA –AUTORIZAÇÃO 

PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. A “parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família” (Lei nº 1.060, de 05.02.1950, art. 4º, “caput”), o que não exclui a 

possibilidade de revogação da benesse, se verificada a inexistência dos 

requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 2. Quando se concede, anomalamente, autorização excepcional 

para que as custas e despesas do processo sejam satisfeitas ao final 

pela parte sucumbente, o que se opera, sem mais nem menos, é pura e 

simples concessão da AJG.” (TJ-MT Ap 82083/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 31/03/2017). Grifei. “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA - NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO 

FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A 

REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de 

instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência 

dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A 

simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O 

pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça”. (TJ-MT - AgR 

153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015). 

Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008758-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1008758-30.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA BARBOSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ALCINDO TALVAIZ Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

12738667, designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se 

no dia 07 de Dezembro de 2018, as 15 horas, e conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos para as 

expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC (A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 

26 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007253-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007253-04.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Investigação de Paternidade]; - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Alimentos, Investigação de 

Paternidade] Parte Autora: FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA ALVES 

ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): NAYARA MOURA FEITOZA - MT21119/O 

Parte Ré: RÉU: ROGÉRIO PEDROSO Certifico que, em cumprimento a 

determinação de I.D. 12990057, efetuei buscas no sistema SIEL, tendo a 

mesma infrutífera conforme extrato anexo. Ante ao exposto, e em 

cumprimento ao item 03 da r. decisão de ID n. 12990057 abro vistas a 

Defensoria Pública para manifestar-se no prazo legal. Sinop/MT, 27 de 

novembro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO 

Gestora de Secretaria 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

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 Número do Processo: 

1001249-82.2016.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Trata-se 

de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes 

dos artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Intime-se a 

parte executada Durvalino Luiz Zulian, na pessoa de seu advogado, 

conforme preconiza o artigo 513, §§ 2º e 3º, do CPC, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra o acordo conforme pactuado no Id nº 

7393354, concernente às dívidas relativas ao veículo elencado no item “a” 

do respectivo acordo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, 536, § 1º, do código de 

Processo Civil. 3. Decorrido o prazo indicado no item “2”, com ou sem 

manifestação, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão. 4. Após, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de maio de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001258-73.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

G. O. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1001258-73.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 22.896,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Alimentos, Fixação] Parte Autora: AUTOR(A): 

GUILHERME OTÁVIO SANTOS FONTANA Parte Ré: RÉU: CLAUDEMIR 

FONTANA Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 

13142426, designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se 

no dia 10 de Dezembro de 2018, as 13h30min, 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, 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, 27 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.: 69769 Nr: 9379-64.2005.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZEU NORA RIBEIRO - 

OAB:15514/PR, RICARDO ANTONIO BALESTRA - OAB:6911/PR

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído nos autos, 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos de 

fls. 264/512, sob pena de preclusão.

2. Havendo manifestação, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77859 Nr: 6196-51.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJC, CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZEU NORA RIBEIRO - 

OAB:15514/PR, RICARDO ANTONIO BALESTRA - OAB:6911/PR

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a necessidade de intimar-se o réu acerca dos valores 

atualizados para pagamento, determino:

1.1 Seja oficiado o empregador do requerido no endereço de fl. 199, a fim 

de que informe este juízo, em 10 (dez) dias, acerca do atual endereço do 

mesmo.

1.2 Com a resposta, intime-o pessoalmente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, bem como de eventuais 

custas processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil.

1.3. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

1.4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos para análise do pleito final de fl. 197/201.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92026 Nr: 9345-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJC, CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA APARECIDA 

BERNARDELLI - OAB:27436

 Vistos em correição permanente.

1. Analisando os autos, denoto que a parte executada não foi intimada 

acerca da conversão da execução pelo rito da coação pessoal para a 

execução pelo rito da constrição patrimonial. Assim, considerando a 

necessidade de intimar-se o réu acerca dos valores para pagamento 

antes de se realizar qualquer constrição patrimonial “online”, determino:

1.1 Seja oficiado o empregador do requerido no endereço de fl. 199, a fim 

de que informe este juízo, em 10 (dez) dias, acerca do atual endereço do 

mesmo.

1.2 Com a resposta, intime-o pessoalmente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, bem como de eventuais 

custas processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil.

1.3. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

1.4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos para análise do pleito final de fl. 482/486.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 112914 Nr: 5139-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 Vistos em correição permanente1(...)denoto que foi indeferida a 

assistência judiciária gratuita a parte autora (fls. 245/250-v),condenando 
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os autores ao pagamento de sucumbência no importe de R$2.000,00 (dois 

mil reais), mais 20% (vinte por cento) das custas processuais.4.2 . Neste 

diapasão, considerando o montante dos bens a serem partilhados, bem 

como que a autora se qualifica como comerciante, não se pode acolher a 

alegação de hipossuficiência, notadamente quando a parte autora não 

apresenta documentos capazes de comprovarem sua condição, sendo 

que o processo perdura desde 2009 e até o momento não houve 

comprovação de que necessita do referido benefício, de modo que não 

demonstra que suas despesas são elevadas ou que, por algum motivo, 

sua atividade profissional não permite o pagamento das despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento“(...).5.3Posto isto, indefiro o 

pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte 

Cristiane Wrobel Felini Milan.6. No ponto, defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença de fls. 368/370, que tramitará nos moldes dos 

artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria 

da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos 

autos.6.1-Consigno que o cumprimento de sentença ora deferido, se trata 

dos honorários advocatícios de sucumbência em que a parte Adilson Milan 

foi condenado a pagar aos advogados Drs. Rodrigo Saldela Bíscaro e 

Soraide Castro (fls. 245/250-v), ressaltando-se que não há prejuízo de 

posterior deferimento de cumprimento de sentença no tocante à liquidação 

dos bens constantes no processo de conhecimento, após o recolhimento 

das custas processuais finais.7. Considerando o cálculo de fls. 371, 

intime-se a parte executada, Adilson Milan, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do código de 

Processo Civil.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130542 Nr: 9758-29.2010.811.0015

 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: VALTER ANTONIO PAJANOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO PAJANOTTI ( ESPÓLIO ), ROSALINA 

BRUSCHI PAJANOTTI(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s)Dr. Diego 

Henrique Bonetti, Advogado inscrito na OAB/MT sob nº 22.803 para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos instrumento procuratório, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo, em conformidade com o despacho 

de fls. 124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265710 Nr: 6897-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSVM, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18459/OAB/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES CARASSA - 

OAB:MT-20.715, Hugo Cesar Molena - OAB:22.839 OAB-GO, Tiago 

Corso - OAB:25.338A OAB-GO

 Vistos etc.

1. Acolho o pleito ministerial de fl. 170, e, por conseguinte, intime-se a 

parte executada, pessoalmente, para se manifestar, em 10 (dez) dias, 

sobre os documentos colacionados às fls. 161/166, sob pena de 

preclusão.

2. Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público e, após, 

retorne o feito concluso.

3. Intime-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168661 Nr: 3610-31.2012.811.0015

 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: AAR-E, RNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:MT/6.106, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, por 

meio dos advogados constituídos nos autos, para que, em 10 (dez) dias, 

informe se tem interesse no prosseguimento do feito, fazendo os 

requerimentos que entender cabíveis.

2. Se nada requerido, considerando o alvará expedido à fl. 45, bem como 

a sentença de fls. 20/22, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172424 Nr: 7585-61.2012.811.0015

 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: AUREO ALBERTO ROCKENBACH - ESPÓLIO, ROSAURA 

NODARI ROCKENBACH, MARIA CAROLINA ROCKENBACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o lapso temporal decorrido, bem como a não 

manifestação de fl. 120, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, 

em 10 (dez) dias, informe se tem interesse no prosseguimento do feito, 

fazendo os requerimentos que entender cabíveis.

2. Se positiva a intimação pessoal, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163636 Nr: 11558-58.2011.811.0015

 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: IJ, EJ, LJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Cuida-se de alvará judicial movido com 

a finalidade de se levantar aos legitimados os valores deixados em nome 

do falecido Gilmar Jezur, a título de PIS e FGTS, bem como, transferir a 

titularidade de dois bens móveis deixado pelo “de cujus”, para a pessoa de 

Ines Jezur, com aquiescência dos demais herdeiros.2. Todavia, o 

procedimento adotado para transferência de bens móveis não é o 

adequado, haja vista que o alvará judicial se preza somente para as 

hipóteses previstas na Lei nº 6.858/1980. Nesse sentido, cumpre trazer à 

baila os seguintes entendimentos jurisprudenciais:EMENTA(...). Somente 

nas hipóteses da Lei 6.858/80 é possível a expedição de alvará judicial 

sem o prévio procedimento do inventário ou arrolamento. A dispensa 

prevista no diploma legal se refere apenas a valores, não estendendo a 

bens móveis ou móveis. Correta a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Recurso não (...)VIA INDADEQUADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a 

sentença que extingue o procedimento de alvará, sem resolução do 

mérito, por inadequação da via eleita, eis que a ação processada em sede 

de jurisdição voluntária não se presta à transferência de bens não 

elencados no rol dos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.858, de 24 de novembro 

de 1980. (TJMS – APL 08011138320158120045 MS, Relator: Desª. Tânia 

Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 26/07/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 28/07/2016).3. Com tais considerações, indefiro 

o pedido de fls. 43/44, podendo, a parte autora, ajuizar nova ação, nos 

moldes do que dispõe o artigo 664, do Código de Processo Civil.4. No mais, 

em atenção ao ofício de fl. 36, intime-se a parte interessada, por meio de 

seu advogado constituído, para fazer os requerimentos que entender 

cabíveis, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.5. Em seguida, 

abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.6. Após, retorne o feito 

concluso.7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161666 Nr: 9279-02.2011.811.0015

 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: MMF, MCMF, SMDAF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Acolho o parecer Ministerial de fl. 55 e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte requerente para que, em 10 (dez) dias, providencie 

certidão do cartório distribuidor cível em nome das partes e, em nome do 

proprietário do imóvel que se pretende adquirir.

Após, considerando o lapso temporal, expeça-se novo mandado de 

avaliação para o imóvel que se pretende substituir, bem como mandado de 

avaliação para o imóvel que se pretende adquirir.

Realizada a avaliação, intime-se a parte autora para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão, e, em seguida, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174480 Nr: 9910-09.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDSD, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 

BONETTI, para devolução dos autos nº 9910-09.2012.811.0015, Protocolo 

174480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127088 Nr: 6302-71.2010.811.0015

 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: SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E-CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da petição de fls. 44, com fulcro no art. 1.806 do Código Civil, 

determino a lavratura de termo judicial de renúncia da herança.

2. Após, intimem-se pessoalmente os herdeiros, para que compareçam em 

juízo, em 05 (cinco) dias, a fim de assinarem termo judicial de renúncia da 

herança.

 2.1. Se necessária a expedição de Carta Precatória, a mesma deverá ir 

acompanhada com o respectivo termo para o recolhimento da assinatura 

do herdeiro.

3. Cumpridas as determinações anteriores, e vinda a resposta do ofício, 

voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218747 Nr: 17476-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL PEREIRA RAMOS - 

OAB:6226/MS

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, 

HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o 

reconhecimento da procedência do pedido de divórcio, guarda e visitas 

formulado na ação e, consequentemente, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Renata Sant’Anna Ramos Lopes e Jader Canhete Lopes, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial e, ainda, HOMOLOGO, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo no tocante aos alimentos. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil 

competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, 

alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. Anote-se a 

inexistência de bens e que o cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233215 Nr: 7570-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DENICOLO - 

ESTÁGIÁRIO - OAB:OAB 16.997/E, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- 

( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, NEGISLÉIA DE OLIVEIRA 

LIMA - ESTAGIÁRIA - OAB:OAB 16.795/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Terezinha de Lima Fogaça e Osvaldo Fogaça, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 

500,00 (quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a 

qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança 

de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo 

Cartório de Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 

6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos 

Registros Públicos. Anote-se a inexistência de bens e que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 464 de 650



 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277362 Nr: 14433-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSS, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA TEREZINHA BANTLE - 

OAB:OAB/MT 17363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em que pese os efeitos da coisa julgada serem relativizados em face de 

sentença que condene/homologue guarda e pensão alimentícia, cumpre 

consignar que uma vez transitada em julgado, eventual rediscussão deve 

tramitar em novos autos.

2. No caso em apreço, a parte exequente pugna pela execução do acordo 

de fl. 37/37-v, a fim de que a parte executada seja compelida a cumprir o 

direito de visitas anteriormente entabulado. Todavia, consoante 

informações constantes no caderno processual, a parte executada não 

mais reside nesta Unidade Federativa, logo não há como cumprir o período 

de convivência nos moldes anteriormente avençados. Assim, eventual 

rediscussão acerca da regulamentação de visitas deverá ser perquirido 

em nova ação de conhecimento.

3. Diante de tais considerações, e, em atenção a sentença homologatória 

de fl. 37/37-v, já transitada em julgado (fl. 38), indefiro o pedido de fls. 

45/50 e, por conseguinte, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249258 Nr: 17843-28.2015.811.0015

 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: DSB, SSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON BATISTA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.431-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, fazendo os 

requerimentos que entender cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

2. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163054 Nr: 10917-70.2011.811.0015

 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: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, NAYARA MOURA 

FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora para esclarecer os autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, informando a data que se iniciou e findou a alegada convivência, sob 

pena de não conhecimento do pedido de reconhecimento e dissolução da 

união estável.

Após, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 70478 Nr: 10081-10.2005.811.0015

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fl. 43, defiro o pedido e, por conseguinte, 

determino a expedição de formal de partilha em favor de Paulo César 

Mattei.

2. Após o cumprimento, nada sendo requerido, retornem os autos ao 

arquivo.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170265 Nr: 5346-84.2012.811.0015

 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: FDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO BASILIO DE SOUSA 

LIMA - OAB:OAB/MT 10.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, reconheço a união estável havida entre Flaudemir de 

Sousa Lima e Salete Maria Pasa e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Considerando que a parte autora decaiu em parte 

mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face 

da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 

3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224050 Nr: 2122-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Suzana de Fátima Pratto Meneguitte e Luiz Erlei 

Meneguitte, com as ressalvas apontadas no tocante aos bens, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, bem como concedo a guarda 

das filhas menores à requerente, fixando alimentos em favor destas. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento 

à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de 
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Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 

29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. 

Anote-se a existência de bens e que o cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira.Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010454-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON SPAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010454-67.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: VILSON SPAK 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010594-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CODEX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010594-04.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CODEX 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010595-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010595-86.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DOUTHA 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010596-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010596-71.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ARAGUAIA 

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010659-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010659-96.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010793-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAUGAN COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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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 

#1010793-26.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: HIDRAUGAN COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI 

- ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010769-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F A ARCE - TRANSPORTES - ME (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 

#1010769-95.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: F A ARCE - TRANSPORTES - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010770-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONAS COUNTRY COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME 

(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 

#1010770-80.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AMAZONAS COUNTRY COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - 

ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010771-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. X. FARMACIA LTDA - EPP (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 

#1010771-65.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: S. S. X. FARMACIA LTDA - EPP Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010787-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAUGAN COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI - ME 

(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 

#1010787-19.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: HIDRAUGAN COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI 

- ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010788-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (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 

#1010788-04.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA Vistos etc. I - Trata-se 

de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 
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INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010789-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(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 

#1010789-86.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010794-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (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 

#1010794-11.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA Vistos etc. I - Trata-se 

de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010795-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(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 

#1010795-93.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011318-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMITT & CRESPO LTDA - ME (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 

#1011318-08.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: SCHMITT & CRESPO LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011319-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRETEME INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(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 

#1011319-90.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CONCRETEME INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 

ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011320-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA (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 

#1011320-75.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 
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EXECUTADO: PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011321-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYN F. BARRETO - ME (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 

#1011321-60.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ALAYN F. BARRETO - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011322-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N M DOS SANTOS - ME (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 

#1011322-45.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: N M DOS SANTOS - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011323-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CATARINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

ME (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 

#1011323-30.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: SANTA CATARINA COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 

8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora 

(art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em 

caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011326-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAMBIASI & CIA LTDA - ME (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 

#1011326-82.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ZAMBIASI & CIA LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011327-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - ME (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 

#1011327-67.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - ME Vistos etc. 

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE 

a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no 

mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto pagamento, 

FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da 

ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011328-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIZOTTO COMERCIO DE PAPELARIA E ARTIGOS DE FESTA LTDA - ME 

(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 

#1011328-52.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RIZOTTO COMERCIO DE PAPELARIA E ARTIGOS DE FESTA 

LTDA - ME Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235908 Nr: 9389-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VERGINIO SCHNEIDER & CIA LTDA 

-ME, SELITO SCHNEIDER, DANIEL VERGINIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação da parte EXECUTADA da DECISÃO a 

seguir transcrita; “Ex positis”, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO da 

EXECUÇÃO até seus ulteriores termos. DEIXO de CONDENAR em 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que não é admitido em objeção de 

pré-executividade quando rejeitada. Isso porque, na execução, já de 

antemão é fixada a verba honorária e a superveniência do incidente, que 

nada mais é que a participação no processo em que foi previamente 

estipulada a verba honorária, não altera essa fixação. Vencido o 

Executado, como a verba de sucumbência já foi previamente fixada, não 

cabe nova condenação. INTIMEM-SE as partes desta DECISÃO. Às 

providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 235908 Nr: 9389-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VERGINIO SCHNEIDER & CIA LTDA 

-ME, SELITO SCHNEIDER, DANIEL VERGINIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 “Ex positis”, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO até seus ulteriores 

termos.DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que 

não é admitido em objeção de pré-executividade quando rejeitada. Isso 

porque, na execução, já de antemão é fixada a verba honorária e a 

superveniência do incidente, que nada mais é que a participação no 

processo em que foi previamente estipulada a verba honorária, não altera 

essa fixação. Vencido o Executado, como a verba de sucumbência já foi 

previamente fixada, não cabe nova condenação.INTIMEM-SE as partes 

desta DECISÃO.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 2864-27.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRUGILLO, REGINNE MICHELLI SILVA IOCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente – foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182308 Nr: 3254-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA ROCHA CATAPAN

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos 

para que seja a parte autora intimada a se manifestar em relação a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181869 Nr: 2807-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS WIEDMANN

 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 conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos 

para que seja a parte autora intimada a se manifestar em relação a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011193-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

#1011193-40.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA ROSA DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que até o momento não foi CUMPRIDA pelo REQUERIDO o 

COMANDO JUDICIAL, a qual determinou ao Requerido que providenciasse 

à parte Requerente “cirurgia de FRATURA BIMALEOLAR DE TORNOZELO 
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DIREITO”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo 

risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado em ID. Num. 16663661, devendo ser 

efetivado no valor do menor ORÇAMENTO, o apresentado pela 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO (Id. Num. 16623053). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 

16623053), para que PROVIDENCIE a “cirurgia de FRATURA BIMALEOLAR 

DE TORNOZELO DIREITO” vindicado pela parte Autora, e informe, no prazo 

mais exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 18.351,20 (dezoito mil trezentos e 

cinquenta e um reais e vinte centavos) o que, desde já, fica autorizado a 

ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Cobra relevo 

CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve 

ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos 

EXCEPCIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Requerido para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-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)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006489-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SEIBERT MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006489-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDENILSON SEIBERT 

MEDEIROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome, discorrendo que desconhece os débitos apontados. A Reclamada 

não apresentou DEFESA e não compareceu em audiência. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 
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de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012236-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NERIO DEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SILVIO 

NERIO DEONEL em face de BANCO BRADESCARD S.A. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto à existência de relação jurídica e de débito 

entre as partes hábil a ensejar a inscrição da parte Requerente em 

cadastro em rol de inadimplentes. Cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

existência de relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Em sua 

defesa, a parte Requerida apesar de sustentar tese jurídica contrária, não 

trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo da existência de 

contratação entre as partes; limitando-se a faturas que não possuem 

correlação com o endereço indicado nos autos; motivo pelo qual se 

reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação combatida. 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que esta ostenta 

inscrição posterior em seu nome da qual não demonstrou que exista 

discussão judicial sobre. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA 

determinando-se à baixa tão somente das restrições discutidas nesta 

demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007707-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Verifica-se que neste feito (id nº 15622010) a parte Requerida 

juntou documentação comprobatória. Diante do exposto INTIME-SE a parte 

Requerente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

documentação carreada aos autos no id supra. Após, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010515-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAKOTA WESTX EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES 

COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que, apesar da consulta 

extraída junta ao "site" dos Correios (id nº 11628906) noticie que houve a 

entrega ao destinatário do AR JJ 725.052.348 em 21.11.2017; o AR em si 

devolvido e juntado aos autos no id nº 11359843, comprova que a citação 

restou impossível pela ausência do Réu ou de qualquer outra pessoa no 

endereço de destino. Desta forma, INTIME-SE a parte Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, quanto à citação infrutífera do Réu (id nº 11359843), 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012464-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. No momento de distribuição da demanda, o patrono da parte 

Requerente foi intimado quanto à data da audiência designada, por tal 

motivo não há que falar-se em ausência de tempo hábil para intimar este, 

visto que é responsabilidade exclusiva de seu patrono; todavia, este 

apresentou justificaiva, motivo pelo qual CONCEDO o prazo de 05 (cinco) 

dias para que este traga aos autos documentação comprobatório de que 

no dia da audiência, 09.02.2018, encontrava-se à trabalho no Município de 

Sorriso/MT, sob pena de extinção do feito e condenação no pagamento de 

custas processuais, conforme Enunciado nº 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008891-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER CAROLINA MICHEL ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DOMINGOS BASQUERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000596-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002491-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUTRA ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009470-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON AUGUSTO PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (REQUERIDO)

RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - SP180586 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012787-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZUANAZZI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005866-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012981-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

8012981-38.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 2.147,60 POLO ATIVO: 

Nome: ROCHA E GUERCI LTDA - ME Endereço: Avenida GOVERNADOR 

JÚLIO CAMPOS, 654, Inexistente, SETOR RESIDENCIAL, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS 

Endereço: Rua DAS MANGUEIRAS, 725, Inexistente, JARDIM CELESTE, 

SINOP - MT - CEP: 49129-999 Senhor(a): EXECUTADO: RAQUEL DE 

FATIMA DOS SANTOS O presente mandado, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO do 

executado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, da penhora 

via RENAJUD-Restrições Judiciais On-line, cujas copias segue em anexos, 

oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com a 

AVALIAÇÃO do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Terça-feira, 27 de Novembro de 2018 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010201-67.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DE AZEVEDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NETO SILVA OAB - MT0008831A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEORIVAL AQUINO DO AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008967-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSELI DE ARRUDA LEITE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010277-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDILSON APARECIDO MILESKI (REQUERIDO)

SIGUARDO WUTZKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010277-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIRCEU KATH REQUERIDO: 

SIGUARDO WUTZKE, PAULO SILVEIRA DOS SANTOS, EDILSON 

APARECIDO MILESKI Vistos, etc. Diante do disposto pelo artigo 47 da Lei 

7.357/85, defiro o pedido formulado em mov. id. n° 15048165. Determino 

que a Secretaria de Vara proceda com a retificação do polo passivo da 

demanda, bem como certifique se houve apresentação de embargos pelo 

executado. Após, intime-se o autor para se manifestar, requerendo o que 

de direito ao prosseguimento do feito. Oportunamente, conclusos para 

deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BARRETO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002258-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LURDES BARRETO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 
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requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. 5 . Indefiro o pedido de expedição de 

Alvará, por ora, ante a ausência do trânsito em julgado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 27 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERRAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

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: 

8010367-94.2015.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CESAR FERRAREZ 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Considerando que a petição 

formulada pela requerida em mov. id. n° 1525756 vai de encontro ao pleito 

formulado anteriormente em mov. id. n° 15257567, intime-se a mesma para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se houve 

desistência da impugnação formulada em mov. id. n° 1525756. Após, 

intime-se a exequente para se manifestar. Oportunamente, conclusos. 

SINOP, 27 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012951-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8012951-03.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 13:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME CPF: 14.628.428/0001-98, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: BR RECAPADORA DE 

PNEUS LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 163, KM 830, LOTE 36, S/N, DE 

CHACARAS SINOP, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: 

Nome: NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME Endereço: Rua PAULO 

AUTRAN, 1032, Inexistente, BAIRRO CIDADE JARDIM, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 Sinop, Terça-feira, 27 de Novembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACARI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8011064-81.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/01/2019 08:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VALDEVINO DIAS DOS SANTOS 

- ME CPF: 04.336.366/0001-97, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME Endereço: Rua COLONIZADOR ENIO PIPINO, 4693, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: Nome: 

ARACARI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Endereço: Rua BOM PASTOR, 90, VALE DA BENÇÃO, ARAÇARIGUAMA - 

SP - CEP: 18147-000 Sinop, Terça-feira, 27 de Novembro de 2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001932-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DALTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO NETO ORTIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de Execução de Título 

Executivo Extrajudicial em que após o recebimento da petição inicial (id nº 

12381381) foi determinada a citação da parte Executada; contudo 

diversamente do processo de conhecimento no âmbito dos Juizados 

Especiais no qual o réu é citado para comparecer a uma audiência de 

conciliação, em se tratado de processo de execução o executado é citado 

para pagar o débito e, somente após a penhora que se designa audiência 

de conciliação. Desta forma, restando infrutífera a citação, INTIME-SE a 

parte Exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

certidão de id nº 16104034; requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013507-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TERESINHA PETRAZZINI GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias promova o andamento do presente feito sob pena de extinção, uma 

vez que este peticionou em 05.04.2018 (id nº 12564480) pugnando pelo 

arquivamento provisório dos autos sob o argumento de que houve a 

entabulação de um acordo que seria juntado aos autos posteriormente. 

Contudo, até a presente data já transcorreu-se 07 (sete) meses sem que 

a parte Exequente manifesta-se nos autos, quer seja postulando pela 

extinção do feito, quer seja para juntar o mencionado acordo. Cumpra-se. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011662-40.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PINHAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

IVO GHIZONI FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADERALTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES BABORA DA CRUZ (EXECUTADO)

ANTONIO CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011662-40.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: IVO GHIZONI FILHO, PINHAL 

TRANSPORTES LTDA - ME EXECUTADO: MADERALTA INDUSTRIA 

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME, 

MARIA DE LOURDES BABORA DA CRUZ, ANTONIO CRUZ Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE 

JURÍDICA da executada, para realização de penhora via BACENJUD na 

conta pessoal dos sócios da executada. Pois bem. A desconsideração da 

personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia 

patrimonial da sociedade, para, atingir os sócios e proprietários da 

empresa, ora executada, de modo a responsabilizar o sócio controlador 

por obrigações da pessoa jurídica. Conclui-se, de uma interpretação ao 

art. 50 do Código Civil, ser possível a desconsideração da personalidade 

jurídica, de modo a atingir bens dos sócios controladores em razão de 

dívidas contraídas pela sociedade empresaria, conquanto preenchidos os 

requisitos previstos na norma supra referida, quais, sejam, em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial. Para que seja desconsiderada a 

personalidade jurídica, atingindo o patrimônio dos sócios, deve restar 

comprovado pelo requerente o preenchimento dos requisitos acima citado, 

consoante estabelece a Jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - 

CABIMENTO NA ESPÉCIE - PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES 

DEMONSTRADOS - ABUSO DE DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. A teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo coibir o uso 

irregular da sociedade, para fins contrários ao direito. A sua aplicação, no 

entanto, depende de um exame apurado de cada caso isoladamente, e em 

caráter excepcional, de modo a preservar a independência e 

intangibilidade da personalidade jurídica. Por essa razão, a fraude e o 

abuso de direito, que autorizam a adoção da teoria, devem restar 

demonstrados de maneira robusta, não se admitindo meros indícios ou 

presunções. Portanto, quando se recorre à pessoa jurídica para ludibriar 

credores ou fugir à incidência de certas leis ou ainda proteger atos 

reprováveis, deve o Julgador considerar os seus componentes como 

pessoas físicas, impedindo, assim, que por meio de uma ficção jurídica se 

construa um anteparo para a realização de atos escusos. (destacamos) 

(AI, 9910/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/08/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012) Reportando ao caso em vertente, por ora, 

não verifico a possibilidade de deferimento do pleito exequente, eis que, 

as tentativas infrutíferas de localização de bens da empresa executada, 

por si só, não são hábeis a indicar o denominado abuso de personalidade 

ou confusão patrimonial. Sendo assim, DECIDO: 1. INDEFIRO o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, eis que, o exequente se 

desincumbiu de demonstrar o preenchimento aos requisitos do artigo 50 

do Código Civil; 2. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se, mormente indicando bens passiveis de penhora em 

nome do executado, ou, o que entender de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 53, §4º, 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1002624-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YARA APARECIDA CORREA REALI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007733-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENDRIGO GAVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome haja vista ter 

realizado acordo com a Requerida e quitado todo o débito. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado bem como comprovantes de pagamento do 

referido débito. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 
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mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 
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não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006668-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 
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MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 205,87 (duzentos 

e cinco reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA. E ANDREIA MARQUES DA SILVA 

resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta dos autos verifico que referido acordo com a Requerida ANDREIA 

MARQUES DA SILVA fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda em face desta Requerida, posto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Portanto, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado com a Requerida 

ANDREIA MARQUES DA SILVA. Por outro lado, da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando 

comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser 

isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da 

ausência isenta o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a 

extinção, medida imperiosa. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado com a Requerida ANDREIA MARQUES DA SILVA, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil e ante a 

ausência do Reclamante em audiência, com arrimo no que dispõe o artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012577-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009243-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDE MALVAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARTINIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DO CARMO MOREIRA (REQUERIDO)

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 
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n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, 

DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, verifico a omissão quanto a 

análise do pedido de danos morais em razão do sinistro relatado. A 

ocorrência do acidente é fato incontroverso, sendo que a controvérsia do 

presente embargos está em saber se há ou não os pressupostos que dão 

ensejo ao dano moral alegado pelo autor. Nesta senda, destaco que para 

configuração dos danos morais pleiteados era necessário que o 

requerente demonstrasse o efetivo abalo moral sofrido, contudo, não traz 

aos autos nenhum documento que comprove tal alegação. Não tendo o 

autor demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, tenho que o 

pleito de ressarcimento moral não merece procedência, eis que, trata-se 

de mero aborrecimento, ao qual todos estão sujeitos por conviver em 

sociedade. Conforme entendimento jurisprudencial: “Os dissabores do 

cotidiano não podem ser confundidos com os sintomas caracterizadores 

do verdadeiro dano moral, sob pena de, por obra dos tribunais, se tornar 

insuportável, a ponto de inviabilizar, a própria vida em sociedade” (TJDF – 

1ª T. – Ap. 2004.01.1062485-0 – Rel. José Guilherme de Souza – j. 

07.06.2005 – DJU 01.07.2005 – RT 838/284). Nas lições de Sérgio 

Cavalieri, dano moral é “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo” (apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8ª Ed. 

de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549-550 – 

Grifo nosso). Embora tivera sofrido avarias em seu veículo em virtude da 

colisão, a situação fática deste caso sub judice não configura a existência 

de danos morais, já que se trata apenas de incômodo, desprazer, 

dissabor cotidiano incapaz de desequilibrar a normalidade psicológica do 

reclamante. “Ex positis”, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESDRA DOMINGOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007342-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCINA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado pela Nota Promissória 

inclusa nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 
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encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. À vista 

de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando a 

parte requerida à pagar a parte autora a quantia de R$ 1.767,00 (mil 

setecentos e sessenta e sete reais), sendo este o valor da nota que 

embasa a presente demanda, acrescido de correção monetária, pelo INPC, 

e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a data de vencimento 

do respectivo título; Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012947-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN AR CONDICIONADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006671-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

em que o autor se insurge quanto a negativação realizada pela requerida 

em seu nome por suposto débito, gerado após o cancelamento de sua 

Unidade Consumidora. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é 

devido e que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese 

do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Quando a preliminar de indeferimento da inicial tenho que não assiste 

razão à Requerida, pois, compulsando os autos verifico que o extrato 

juntado a exordial (id: 14035131) foi emitido pela CDL – SINOP, órgão 

competente e oficial para tal ato. Por não vislumbrar demais preliminares, 

passo a análise do mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado bem como 

protocolo de cancelamento de sua Unidade Consumidora em data anterior 

ao débito litigado. A requerida, por sua vez, limita-se a alegar a existência 

do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório. Verifico 

ainda que a fatura que deu azo a negativação em nome do Requerente 

teve início da leitura de consumo no dia 18/12/2017, sendo esta data 

posterior ao cancelamento da UC realizado no dia 12/12/2017 conforme 

protocolo constante em id:14034740. Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor 

nos cadastros de restrição ao crédito. Verifico que o consumidor 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil : “Como tenho sustentado em minhas Instituições de 

Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados 

dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver 

ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos 

do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 
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oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que 

pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Por consectário jurídico 

lógico, julgo improcedente o pedido contraposto. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Caracterizado o dano moral pela 

manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do serviço 

(arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do regramento 

consumerista inclusive no que interessa ao prazo prescricional de cinco 

anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em apreço, começou a 

fluir o prazo prescricional a partir da data em que tomou conhecimento da 

indevida manutenção do suposto débito. Afastada, pois, a prescrição 

ventilada. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que 

melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 
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constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA NUNES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NOGUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSD ESCOLA DE PROFISSÕES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008857-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON RODRIGO PASSARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO 

TUTELA INAUDITA “ALTERA PARS” proposta por MAILSON RODRIGO 

PASSARINI em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese a parte Requerente aduziu que teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente. Inicialmente 

DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, eis que, apesar de devidamente citada (id nº 15233224) não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 15973065). Pela prova 

colhida nos autos restou evidenciada a suspensão do fornecimento de 

energia; portanto, uma vez que incide no presente caso as normas do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbia à parte Requerida o ônus em 

demonstrar o motivo que ensejou à suspensão no fornecimento ou 

qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Havendo a suspensão indevida no fornecimento do serviço de energia 

elétrica, há a necessidade da reporação moral pleiteada. Inclusive este é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Proposta a 

demanda indenizatória contra concessionária de serviço público de 

energia elétrica, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil 

objetiva. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo 

único, do CDC. Evidenciado que a demandada é responsável pela 

interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte autora, caracteriza está hipótese de responsabilidade civil. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato 

lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é 

a essencialidade. Precedentes do STJ. […] (TJRS, Apelação Cível Nº 

70058808528, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 22/07/2015 - grifo noso). É sabido que 

a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id nº 15215291 e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 
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DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007463-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO CORTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Azul linhas Aereas brasileiras S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico que a 

impugnação a execução apresentada pelo Executado é tempestiva, vez 

que cumpriu o prazo previsto no art. 525 do Código de Processo Civil. 

Passo a análise. O Exequente manifestou-se nos autos alegando que a 

sentença foi cumprida apenas parcialmente uma vez que em relação aos 

danos materiais houve erro material na sentença e que as passagens não 

reembolsadas foram no valor de R$ 1.159,80 (um mil cento e cinquenta e 

nove reais e oitenta centavos), e não o valor de R$ 1.047,51 (um mil 

quarenta e sete reais e cinquenta e um centavo). E requer o pagamento da 

diferença. Afirma ainda que a sentença determinou o pagamento de danos 

morais ao requerente e sua esposa e que foi pago apenas ao Requerente. 

Discorda ainda do cálculo de juros. O Executado, por sua vez, apresentou 

impugnação a execução sob fundamento de que já realizou o pagamento 

da condenação e que os pleitos do Requerente de que houve erro material 

na sentença e que condenação em danos morais incluem a esposa são 

indevidos, ao final requer condenação do Requerente por litigância de má 

fé. Entendo que razão assiste ao Executado. O Código de Processo Civil 

prevê a oportunidade de apresentar embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para corrigir erro material (art. 1.022, III). Vejamos 

entendimento consolidado por nosso tribunal: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INOBSERVÂNCIA – 

NULIDADE RELATIVA – DEFEITO NÃO APONTADO PELA PARTE NA 

PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS – 

PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis 

quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.Para fins de 

prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente 

todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a 

fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da 

lide. (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018). In casu, em 19 de 

fevereiro de 2018 a sentença transitou em julgado (id 11809867) não 

havendo apresentação de embargos declaratórios. Apenas no 

cumprimento de sentença o Requerente manifestou-se sobre o assunto. 

Portanto entendo precluso o direito. No entanto, em que pese a preclusão, 

somente a fim de esclarecimento, verifica-se a ausência de erro material 

quanto a condenação em danos materiais se não vejamos: Na petição 

inicial (id 8205607) o Exequente pugnou pela condenação nos seguintes 

termos: “A condenação da requerida a título de danos materiais C/C 

repetição de indébito no valor de R$ 2.095,02 (dois mil e noventa e cinco 

reais e dois centavos). Na sentença proferida foi reconhecido o direito 

material, no entanto apenas em sua forma simples, sendo afastada a 

restituição em dobro, o que resultou no valor de R$ 1.047,51 (mil e 

quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Portanto, não houve 

erro na sentença. Por outro lado, com relação ao cálculo este sim admite 

discussão tendo em vista que se tratar de questão de ordem pública, tão 

logo não está sujeito à preclusão, motivo pelo qual pode ser revisto a 

qualquer momento, inclusive de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO 

INTEMPESTIVA DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS 

HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

FIXADOS NA SENTENÇA EM PERCENTUAL – TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS 

MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NOVO PRAZO 

PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E PAGAMENTO 

DO DÉBITO DA APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ATUAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.O erro material em cálculo de 

liquidação de sentença é questão de ordem pública e não está sujeito à 

preclusão, motivo pelo qual pode ser revisto a qualquer momento, inclusive 

de ofício, de modo a evitar possível enriquecimento sem causa de uma das 

partes. Se os honorários arbitrados na sentença fora em percentual sobre 

o valor da causa, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento 

da ação (Súmula 14 do STJ) e os juros a partir do trânsito em julgado da 

decisão. Diante da ausência de vício com relação à intimação da decisão 

para impugnar o cumprimento da sentença e/ou efetuar o pagamento, não 

há que se falar em reabertura do prazo em razão da entrada em vigo do 

novo código de processo civil. Preclusão temporal configurada. (CLEUSI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA DE 

DIREITO PRIVADO, julgada em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) 

Analisando o comprovante de pagamento sob ID 12055750, verifico que o 

Executado realizou o cálculo segundo a determinação judicial cumprindo 

os períodos de atualização monetária e juros. Não havendo o que ser 

acrescido. Por fim, quanto aos danos morais, mais uma vez, razão assiste 

ao Executado. Apesar do dispositivo da sentença constar “para cada um 

dos Requerentes” a demanda possui apenas um Requerente. O processo 

foi distribuído com apenas um Autor, a procuração é exclusiva do Sr. 

Marcelo, na petição inicial a qualificação das partes contém apenas o 

nome do Sr. Marcelo. Enfim, não há dúvidas de que se trata de único 

Requerente. Ademais, o código de processo civil, em seu Art. 18 é claro: 

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”. Portanto, o Requerente não pode 

pleitear o direito de sua esposa em nome próprio. Sendo indevido o pedido. 

Considerando que de fato houve erro material no dispositivo da sentença 

ao indicar “para cada um dos requerentes”, entendo “compreensível” a 

manifestação da Exequente. No entanto, indevida. Sendo assim, deixou de 

condenar em litigância de má-fé. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ficando reconhecido o 

cumprimento integral da sentença; DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art.. 487, I c/c 924, II ambos do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do disposto no 

art. 55 da lei 9099/95. Decorrido prazo legal arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. Intime-se, Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO CESAR BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta por RODRIGO CESAR BATISTA e MARIANA DA 
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SILVA em face de DELL COMPUTADORES DO BRASIL S.A. Em síntese os 

autores sustentam que em 26/06/2017 adquiriram um microcomputador da 

Requerida. No entanto no inicio do mês de novembro de 2017 o 

computador apresentou defeito e foi encaminhado para assistência 

técnica. Dia 09 de novembro foram informados que o reparo já havia sido 

concluído e que encaminhariam o equipamento para devolução. Ocorre 

que o envio foi realizado para o endereço errado e o objeto extraviado. As 

partes acordaram pelo reembolso do valor pago em nota fiscal. Apesar do 

reembolso ter sido realizado os Autores alegam que a situação lhes 

causou danos materiais e morais, vez que o valor do reembolso não foi 

atualizado e que em razão da demora, a segunda requerida que utiliza o 

computador para o trabalho, perdeu dois clientes. Por sua vez a Requerida 

argui em preliminar de mérito ausência do interesse de agir sob 

fundamento de que foi realizado acordo e solucionada a falha culminando 

em carência da ação. Contudo, os pleitos trazidos pelos Requerentes não 

se confundem, vez que se referem aos prejuízos morais e materiais (lucro 

cessante) ocasionados pelo extravio do computador e da necessidade de 

atualização do valor reembolsado. Sendo assim, não há que se falar em 

ocorrência da preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, 

considerando que se trata de intrínseca relação de consumo, deve ser 

aplicado o diploma legal específico. Tão logo, o art. 18 do Código de 

defesa do consumidor prevê claramente que havendo falha na prestação 

de serviços e não sendo o vício sanado no prazo legal (30 dias) pode o 

consumidor exigir: I - a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. No caso os 

Requerentes optaram pela restituição monetária. Em que pese a proposta 

de acordo prever apenas o valor da nota fiscal, era obrigação da 

Requerida realizar a correção monetária. Sendo devido o pagamento da 

correção monetária. No que toca a pretensão indenizatória pelos lucros 

cessantes, o código de processo civil explica que consistem naquilo que o 

lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do 

evento danoso (Código Civil, art. 402). No caso, a segunda Requerente 

alega que em razão de ter ficado sem o computador, o qual utilizava para 

o trabalho, acabou sofrendo pela rescisão de dois contratos. Apesar das 

declarações apresentadas pelos clientes da segunda requerida, entendo 

insuficiente a comprovação. Isto porque, atualmente existem “lan houses” 

que disponibilizam computadores e cobram pelo tempo utilizado. A autora 

tinha meios para cumprir suas obrigações com os clientes. Inclusive, a 

comunicação entre as partes deu-se exclusivamente por e-mail, o que 

sugere que tinham acesso a outro computador. Enfim, a falha da 

Requerida não justifica o encerramento dos contratos com os clientes. 

Portanto, entendo indevidos os lucros cessantes. No que tange aos 

alegados danos morais, restou comprovado que por erro da Requerida o 

computador dos Requerentes foi enviado para o endereço incorreto e 

extraviado. É indiscutível também que o prazo de reembolso não foi 

cumprido. A propósito o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu: 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. CARTA DE 

PREPOSIÇÃO NÃO APRESENTADA EM AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO NA 

CONTESTAÇÃO. REVELIA AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO PELO JUIÍZ A QUO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Revelia afastada, pois a empresa recorrente juntou a carta de 

preposição no momento em que apresentou sua defesa.Aplica-se ao 

transporte rodoviário as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.Extravio definitivo da 

mercadoria despachada que causa transtornos que ultrapassam a 

barreira do mero aborrecimento cotidiano, notadamente quando se trata de 

encomenda de valor considerável.Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento.Indenização por danos 

morais que não comporta majoração pelo juízo monocrático em sede de 

embargos de declaração, por não se cuidar de erro material. Manutenção 

do valor inicialmente fixado - R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Dano material 

comprovado.Erro material na sentença ao conceder indenização por 

danos materiais como sendo danos morais. Possibilidade de correção de 

ofício. Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 101853820158110019/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015). Pelo que consta, além do 

desgaste devido ao extravio do computador ainda o reembolso não 

cumpriu o lapso previsto no artigo 18, parágrafo primeiro, do CDC. Aliás, a 

requerida que foi a causadora dos danos tinha por obrigação solucionar 

de forma ágil o infortúnio e não burocratizar. Os danos morais são devidos 

pela demora no atendimento aos justos reclamos dos consumidores, pelos 

transtornos, pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo 

lembrar que o computador era instrumento de trabalho da segunda 

requente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido 

de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se 

por força do simples fato da violação. Verificado o evento danoso, surge 

a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do 

prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia total de R$ 2.500,00 (dois mil 

reais) suficiente para proporcionar uma compensação pela dor sofrida. 

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para condenar a Requerida em danos materiais para pagar a 

diferença da atualização do reembolso com base no INPC a partir da data 

aquisição do produto e juros de 1% a partir da citação; bem como 

condenar a Requerida em danos morais no valor total de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) devidamente atualizado pelo INPC e incidência de 

juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do arbitramento. DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do disposto 

no art. 55 da lei 9099/95. Decorrido prazo legal arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. Intime-se, Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem. No presente feito foi proferida 
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sentença (id nº 16052865) no qual restou por condenar a parte Requerida, 

AZUL LINHAS AEREAS, em danos morais. Contudo, compulsando os 

autos verifica-se que referida sentença incorreu em erro material, uma 

vez que em sua fundamentação fixou os danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) e no dispositivo constou o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Nos termos do art. 494, I, NCPC é possível a correção de ofício 

quanto se verificar inexatidão material, como se observa na exposição 

supra. Ora, a divergência quanto ao valor de condenação, visivelmente 

trata-se desta inexatidão que, caso não fosse corrigida poderia, inclusive, 

prejudicar eventual cumprimento de sentença. Atentando-se às 

peculiaridades do caso em concreto, bem como a fundamentação da 

sentença, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais 

adequa-se ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) Logo, em 

observância à celeridade e economia processual, bem como em atenção 

às razões supra, DETERMINO a CORREÇÃO de OFÍCIO, com fulcro no art. 

494, I, NCPC, para fazer no dispositivo sentencial constar: Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Mantendo-se a sentença proferida no id nº 16052865 em sua integralidade 

nos demais tópicos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002150-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR QUEIROZ FAVARETO OAB - PR35974 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado relatório com fulcro no art. 38 da Lei 9099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se os autos de Execução de título extrajudicial 

contrato de honorários advocatícios proposta por LEONARDO PAULO 

GONÇALVES e face de PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA 

(SEMENTES BALÚ). O Exequente ajuizou demanda alegando que pactuou 

contrato de honorários advocatícios com a Executada, no entanto esta 

cumpriu parcialmente sua obrigação, restando inadimplente. A Executada 

após citação apresentou Exceção de Pré Executividade alegando que 

encaminhou contra notificação ao Exequente solicitando: Prestação de 

contas dos serviços realizados; Relatório dos processos que atuou e 

Notas fiscais ref. Cobranças, no entanto não obteve retorno e por essa 

razão entende que o Exequente descumpriu com sua obrigação razão 

pela qual não realizou o pagamento. A excipiente por sua vez, aduz que a 

exceção de pré executividade não é instrumento processual devido uma 

vez os assuntos ventilados necessitam de dilação probatória e a exceção 

de pré executividade deve ser utilizado apenas quando se tratar de 

matéria de ordem pública. Este é o breve resumo dos fatos. Inicialmente 

cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via 

excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela 

suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de 

dilação probatória. Dois são os requisitos para admissibilidade da 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: um de ORDEM MATERIAL e outro de 

ORDEM FORMAL, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a 

decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No 

caso em exame, a irresignação do excipiente gravita em torno do 

descumprimento contratual (i.inexistência de prestação de contas e ii. 

emissão de notas fiscais). Vê-se claramente que não se tratam de 

matérias de ordem pública, e ainda, para que seja possível qualquer 

julgamento sobre a obrigatoriedade quanto à prestação de contas e 

emissão de notas fiscais se faz necessária dilação probatória. Logo, 

conclui-se, que a via processual escolhida pela Executada foi indevida. 

Neste sentido: EMENTA:EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO 

DE CRÉDITO COM ESCRITURA PÚBLICA – TÍTULO HÁBIL A ENSEJAR 

EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AUSÊNCIA DE 

EXCEPCIONALIDADE - OFICIAL DE JUSTIÇA – REGRA DO ART. 870, CPC - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de 

elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada 

for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a 

dilação probatória. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Portanto, entendo que a questão em debate não comporta 

exame em sede de exceção de pré-executividade. Diante do exposto, 

REJEITO. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, nos termos do 

art. 854 do CPC, em nome da executada PRODUTORA E COMÉRCIO 

AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 

76.956.614/0001-03 no limite de R$ 21.603,91 (vinte e um mil seiscentos e 

três reais e noventa e um centavos). JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; Caso se constate frutífera a penhora, DESIGNE audiência 

prevista no art. 53 § 1º da Lei 9099/95 e INTEM-SE o executado, podendo 

o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007892-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JUNIOR BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANDRE JUNIOR BEZERRA DE SOUZA 

em face de FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP – 

UNIC AEROPORTO. Em apertada síntese, alega o Requerente que realizou 

FIES de 72,80% para o curso de engenharia de produção junto a 

Requerida. Após um semestre optou por transferir o curso para 

engenharia civil na faculdade Fasipe mas que foi surpreendido com 

débitos junto a Requerida. Alega que possui créditos e que na realidade os 

27% da diferença do financiamento deveriam ser abatidos do seu crédito 

e ainda lhe restariam créditos. Alega ser a cobrança indevida, requer a 

condenação da Requerida em Danos morais pela inscrição indevida nos 

órgãos de proteção de crédito. Por seu turno, a Requerida afirma que o 

Requerente era beneficiário do Educa mais Brasil com bolsa de 50% 

desde o ano de 2013, e que no ano de 2016 cadastrou-se junto ao Fies 

com objetivo de financiar os 50% restantes. No entanto os benefícios são 

incompatíveis, logo, quando solicitou o fies perdeu a bolsa do educa mais 

e por isso a cobrança é devida. Requer em pedido contraposto que o 

Requerente seja condenado no pagamento de R$ R$ 4.191,06 (quatro mil 

cento e noventa e um reais e seis centavos). Pois bem, analisando a 

documentação carreada é possível fazer as seguintes considerações: na 

metade do ano de 2013 o Requerente matriculou-se na instituição de 

ensino Requerida no curso de Engenharia de produção, sendo beneficiário 

de bolsa de 50% concedida pelo programa educa mais Brasil de modo que 

realizava o pagamento de apenas 50% da mensalidade. Em fevereiro de 

2016 o Requerente solicitou e teve deferido o beneficio do FIES para 

financiamento de 72,80% dos próximos seis semestres faltantes. De 

acordo com o DRI do FIES o 1º semestre de 2016 custaria o valor total de 

R$ 5.208,00 (cinco mil duzentos e oito reais), tendo sido repassado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 486 de 650



Fies á instituição Requerida o valor total de R$ 3.791,42 (três mil 

setecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) e ficando a 

cargo do Requerente custear com recursos próprios o valor de R$ 1. 

416,58 (mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). 

Conforme o extrato financeiro, a partir do mês de março de 2016 o 

requerente beneficiou-se da bolsa do educa mais de 50% e Fies 72,80%, 

não restando nada para ser custeado por recursos próprios. No entanto 

no mês 07/2016 foi indeferida a bolsa educa mais e cobrado o valor de R$ 

3.414,30 (três mil quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos) 

referentes às 05 mensalidades de R$ 682,86 (seiscentos e oitenta e dois 

reais e oitenta e seis centavos). Com relação ao crédito alegado pelo 

Requerente vislumbro que o valor devido é apenas R$ 1.466,77 (mil 

quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) referente 

às mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro que foram pagas antes 

da aprovação do fies acrescidos e alguns créditos referentes a convênio 

5%. Após estas considerações necessárias para elucidação do caso, 

passemos para análise do mérito. Primeiramente importa salientar que o 

contrato do educa mais prevê claramente na cláusula sexta que o 

beneficiado não terá direito de receber nenhum outro benefício e caso 

opte por outro automaticamente a bolsa seria cancelada. E sendo 

verificado que o aluno beneficiou-se da cumulação pode a instituição 

requerer o reembolso dos valores da bolsa recebidos indevidamente. No 

caso resta evidenciado por meio dos documentos que o Requerente era 

beneficiário do educa mais e posteriormente cumulou com o Fies. Portanto, 

entendo devida a cobrança de reembolso. Com relação ao valore da 

mensalidade deve ser levado em consideração o previsto no DRI. Se 

houve erro no lançamento a culpa deve recair sobre a CPSA, que é 

responsável pelo acompanhamento do processo do financiamento e 

encarregada pela validação das informações. O valor total do semestre é 

informação que cabe a instituição apresentar, se no momento do cadastro 

foi inserido a menor certamente foi o valor repassado pelo CPSA, órgão 

composto por 02 representantes da instituição e 01 do corpo docente, que 

prestam auxílio aos alunos durante o cadastro. O Requerente por si não 

teria condição de saber o valor do semestre, fica latente que apenas 

informou o valor que lhe foi passado. Pois bem, a prestação de serviços 

educacionais está elencada como relação de consumo, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexistente; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro.” Nesse sentido: “nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais traduz 

relação de consumo.” (STJ – 4ª T. – REsp 1094769/SP – Rel. Min. MARCO 

BUZZI – j. em 18/03/2014, DJe 15/08/2014). Consoante o artigo 35 do CDC 

o fornecedor de produtos ou serviços vincula-se a oferta podendo o 

consumidor exigir cumprimento forçado no caso de recusa. Deste modo, 

baseado no princípio da vinculação, entendo que prevalece como devido 

os valores previstos na DIR, qual seja R$ 5.208,00 (cinco mil duzentos e 

oito reais) o valor total do semestre. Considerando que foi repassado pelo 

Fies á instituição Requerida R$ 3.791,42 (três mil setecentos e noventa e 

um reais e quarenta e dois centavos) ficou pendente para o Requerente 

custear com recursos próprios o valor de R$ 1. 416,58 (mil quatrocentos e 

dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). Ora, resta evidenciado que 

a instituição recebeu 72,80% por meio do fies, portanto não é razoável 

impor o reembolso dos 50% referente a bolsa do educa mais Brasil. 

Explico, a partir do momento que o financiamento foi aprovado, a bolsa 

reduziu de 50% para 28,20% somando então os 100% . Com o 

cancelamento da bolsa o Requerente deveria arcar com 28,20%, que foi o 

que a instituição deixou de receber. Logo, impor o pagamento dos 50% da 

bolsa quando na realidade beneficiou-se de apenas 28,20% geraria 

pagamento em dobro de 21,80%, o que não se admite. Como dito 

anteriormente, de fato o Requerente não poderia acumular dois benefícios 

sob pena de perder automaticamente a bolsa do educa mais e ser 

penalizado com a obrigação de reembolsar a instituição pelo período que 

beneficiou-se indevidamente. Sendo assim, entendo como meio sensato 

de solucionar a lide, realizar o abatimento do débito (28,20% que deveriam 

ser pagos por recursos próprios) ao crédito disponível e o remanescente 

deve ser devolvido ao Requerente. Não há que se falar em restituição em 

dobro, uma vez que o pagamento foi realizado enquanto o financiamento 

estava sob análise, portanto, faz parte do procedimento o aluno arcar com 

a mensalidade até a aprovação e depois o valor ser ressarcido. Portanto o 

pagamento foi indevida. No que concerne aos danos morais entendo 

indevido, pois jamais demonstrou comprovado nos autos qualquer tipo de 

cobrança vexatória ou humilhante que o Requerente possa ter sofrido por 

parte da Requerida. Faz parte do cotidiano o enfrentamento de pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O STJ já se pronunciou no sentido de que a 

cobrança indevida de serviço não contratado, da qual não resultara 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ou até mesmo a simples 

prática de ato ilícito não têm por consequência a ocorrência de dano moral 

(AgRg no AREsp 316.452-RS, Quarta Turma, DJe 30/9/2013; e AgRg no 

REsp 1.346.581-SP, Terceira Turma, DJe 12/11/2012). Portanto, o envio de 

cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, 

na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do 

dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso 

concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Com efeito, a 

jurisprudência tem entendido caracterizado dano moral quando 

evidenciado abuso na forma de cobrança, com publicidade negativa de 

dados do consumidor, reiteração da cobrança indevida, inscrição em 

cadastros de inadimplentes, protesto, ameaças descabidas, descrédito, 

coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social, por 

exemplo (REsp 326.163-RJ, Quarta Turma, DJ 13/11/2006; e REsp 

1.102.787-PR, Terceira Turma, DJe 29/3/2010). Confirmando este 

entendimento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão 

recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na 

cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, 

prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes 2. A jurisprudência desta 

Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há 

mera cobrança indevida de valores. Precedentes.3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). No caso 

concreto, não houve negativação do nome do Requerente, também não 

ficou em nenhum momento demonstrado abuso na forma de cobrança, 

transparece que o Requerente somente tomou ciência do débito quando 

foi solicitar a transferência, o que demonstra que não estava sofrendo 

qualquer cobrança que pudesse gerar constrangimento. Assim, o mero 

incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e 

que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações. Por fim, no que tange o 

pedido contraposto apresentado pelo Requerido, evidentemente esbarra 

na decisão meritória, tão logo rejeito o requerimento de condenação ao 

pagamento do montante apresentado. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

Requerida a realizar o abatimento do débito (28,20% que deveriam ser 

pagos por recursos próprios) no valor de R$ 1.416,58 (mil quatrocentos e 

dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) ao crédito de R$ 1.466,77 

(mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). 

Restando como crédito a ser devolvido ao requerente R$50,19 (cinquenta 

reais e dezenove centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC 

que deverá incidir desde o deferimento do Fies e juros moratórios de 1% 

ao mês a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, não havendo provocação do interessado em 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN BORGES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS proposta por EVELYN BORGES DE ARAÚJO em face de 

VENÂNCIO WOLKWEIS DE PAULA. Ressai dos autos que as partes 

firmaram contrato de compra e venda de um cavalo pelo valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) que deveriam ser pagos em 11 parcelas (10 de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) e 1 de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)). No 

entanto na sexta parcela a Requerente teve um imprevisto financeiro e 

não conseguiu mais realizar os pagamentos. A Requerente alega que 

propôs um reparcelamento, mas o Requerido não aceitou e que partir de 

então foi proibida de ter acesso ao animal, o que entende ser indevido. Por 

estas razões requer a rescisão contratual, a devolução dos valores 

pagos e a condenação do Requerido a multa por descumprimento 

contratual. O Requerido por sua vez requer a condenação da Requerente 

por litigância de má-fé, pois entende que a verdade foi distorcida com 

objetivo de locupletar-se ilicitamente. Aduz que em nenhum momento 

proibiu o acesso da Requerente ao Rancho que o cavalo estava, tão 

pouco a impediu de retirar seus pertences. Que aceitou a proposta de 

acordo da Requerente para o reparcelamento em 15 vezes, mas com a 

condição de que ela arcasse com as despesas de 50% das despesas de 

baia, correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), mas que a 

Requerente não aceitou. Ao final requer a rescisão contratual e em pedido 

contraposto a condenação da Requerente na multa de 30% pelo 

descumprimento contratual e o pagamento da estadia o cavalo por todo 

período contratual. Este é o breve resumo dos fatos. Passo a análise do 

mérito. Os negócios jurídicos nascem da conjunção de duas ou mais 

vontades coincidentes (autonomia da vontade), cujo comportamento dos 

contratantes devem se pautar na boa-fé, para que a relação jurídica 

estabelecida não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes. 

No caso, a Requerente e o Requerido buscam a rescisão contratual, não 

existindo mais interesse na preservação da relação jurídica por quaisquer 

de seus integrantes. Sendo única alternativa a rescisão contratual, 

devendo as partes retornarem ao status quo ante. Nota-se que o 

Requerido manteve sua posse sob o animal, portanto encontra-se nos 

mesmos moldes anteriores ao contrato. Já a Requerente tem direito a 

restituição dos valores despendidos. Vejamos: RECURSO ESPECIAL - 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO PELO 

PROMITENTE-COMPRADOR - RETENÇÃO DAS ARRAS - IMPOSSIBILIDADE 

- DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR 

SOBRE TODOS OS VALORES VERTIDOS E QUE, NA HIPÓTESE, SE 

COADUNA COM A REALIDADE DOS AUTOS - MAJORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A 

Colenda Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

o promitente-comprador, por motivo de dificuldade financeira, pode ajuizar 

ação de rescisão contratual e, objetivando, também reaver o reembolso 

dos valores vertidos (EREsp nº 59870/SP, 2º Seção, Rel. Min. Barros, DJ 

9/12/2002, pág. 281). 2. As arras confirmatórias constituem um pacto 

anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem, em geral determinada 

soma em dinheiro, para assegurar ou confirmar a obrigação principal 

assumida e, de igual modo, para garantir o exercício do direito de 

desistência. 3. Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de 

sinal (arras) deve ser restituído ao reus debendi, sob pena de 

enriquecimento ilícito. 4. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor 

não revogou o disposto no artigo 418 do Código Civil, ao contrário, apenas 

positivou na ordem jurídica o princípio consubstanciado na vedação do 

enriquecimento ilícito, portanto, não é de se admitir a retenção total do sinal 

dado ao promitente-vendedor. 5. O percentual a ser devolvido tem como 

base de cálculo todo o montante vertido pelo promitente-comprador, nele 

se incluindo as parcelas propriamente ditas e as arras. 6. É inviável alterar 

o percentual da retenção quando, das peculiaridades do caso concreto, 

tal montante se afigura razoavelmente fixado. 7. Recurso especial 

improvido. (REsp 1056704/MA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 04/08/2009). Portando, reconheço o 

direito da Requerente de ser restituída dos valores pagos ao Requerido. 

No que tange à incidência da multa prevista na cláusula 6º do contrato de 

30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento de 

qualquer cláusula. A Requerente fundamenta seu direito em razão de que 

teria sido proibida de usufruir/ ter acesso ao cavalo, sendo impedida de 

ver seu animal. Via de regra o ônus da prova recai a quem alega. No caso 

a Requerente não se desincumbiu de seu ônus. Em nenhum momento ficou 

comprovado que tenha sido proibida de ter acesso ao cavalo. De outra 

banda, é fato notório que a rescisão teve inicio em razão do 

inadimplemento no pagamento das parcelas ainda que o motivo seja a 

dificuldade financeira e que a Autora tenha buscando o reparcelamento, 

houve inquestionavelmente o descumprimento contratual. Razão pela qual 

entendo indevida a condenação da Requerida em multa contratual. Fixada 

esta premissa, devem ser analisadas as teses articuladas pelo Requerido 

em seu pedido contraposto onde requer a condenação da Requerente em 

litigância de má-fé, aplicação da multa prevista na cláusula 6º do contrato 

e o pagamento das despesas de estadia do animal. A base para aplicação 

da litigância de má fé esta prevista no código de processo civil a qual 

transcrevo: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Segundo o Jurista Nelson Neri Jr, o conceito 

de Litigância de má fé é a parte ou interveniente que no processo age de 

forma maldosa, com dolo ou culpa causando dano processual a parte 

contrária. É o imprubus litigator que se utiliza de procedimentos escusos 

com objetivo de vencer, ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer 

prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o 

feito. No presente caso, não visualizo alegações levianas pela parte 

autora, tão pouco má conduta processual que pudesse prejudicar o feito. 

Quanto à aplicação da multa de 30% sobre o valor do contrato, uma vez 

reconhecida a inadimplência contratual da parte autora mostra-se devida a 

penalização. Pelo exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para declarar rescindido o contrato de compra e venda e reconhecer 

o direito de reembolso das parcelas pagas que deverão ser atualizadas 

pelo INPC da data de cada pagamento com juros de 1% ao mês da data da 

citação. Igualmente julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a Requerente ao pagamento da multa 

contratual de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo ser o 

valor abatido nas parcelas a serem reembolsadas. Ficando a Requerente 

obrigada a pagar apenas a diferença. DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006539-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARCELO TAGLIEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in 

fine da Lei 9.099/95. DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MARCOS MARCELO 

TAGLIEBER em face de COMÉRCIO DE MOTOS SINOP LTDA – PILOTANDO 

GOSTOSO. Em síntese o Reclamante alega que adquiriu uma motocicleta 

com a Reclamada e que durante a negociação afirmou que também tinha 

interesse em adquirir um veículo por meio de consórcio. O vendedor 

informou que outro vendedor da empresa Requerida, denominado Cleber, 

tinha consórcios de veículo para vender. Então o Requerente entrou em 

contato com o Sr. Cleber e adquiriu um consórcio contemplado. No 

entanto, no momento que foi utilizar o consórcio descobriu que não estava 

contemplado. Insatisfeito requereu o dinheiro de volta. No entanto só lhe 

foi devolvido uma parte. Razão pela qual pleiteia a diferença e danos 
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morais sofridos. O reclamado na sua peça contestatória argüiu a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, alegando que nada têm a ver 

com os fatos. Que não trabalha com consórcio de veículos, tão pouco 

consórcio de veículos do Banco Bradesco, que apesar do Sr. Cleber ter 

trabalhado na empresa a negociação foi particular entre ele e o 

Requerente. Reforça ainda dizendo que a documentação apresentada não 

possui nenhum indício de sua participação no negócio. Razão assiste a 

parte ré. Para que o Juiz possa aferir a quem cabe a razão no processo, 

deve examinar questões preliminares que antecedem lógica e 

cronologicamente a questão principal: o mérito, isto é, o pedido. Estas 

questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de 

ação (condições da ação) e a existência da regularidade da relação 

jurídica processual (pressupostos processuais). As condições da ação 

possibilitam ou impedem o exame da questão seguinte (mérito). Presentes 

todas as citadas condições, compete ao Juiz analisar o mérito, não sem 

antes verificar se também se encontram presentes os pressupostos 

processuais. Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o fenômeno da 

carência da ação, ficando o Juiz impedido de examinar o mérito. A 

carência da ação tem como consequência a extinção do processo sem 

julgamento do mérito (CPC 485,VI). As condições da ação são três: 

legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do 

pedido. JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua obra "Manual de Direito 

Processual Civil, vol. I, ed. Saraiva, ensina que: Aquele que pede a tutela 

jurisdicional em relação a um litígio deve ser o titular da pretensão 

formulada ao Judiciário, e deve apresentá-la em face de quem é o sujeito 

passivo desta mesma pretensão. (grifei e negritei). A inteligência do art. 

18º do Código de Processo Civil Brasileiro assim determina: Art. 18º. 

Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo autorizado 

por Lei. (grifei e negritei). In casu, diante dos documentos juntados, 

resta-se comprovado que a reclamada nada têm a ver com os fatos. Em 

que pese o requerente ter conhecido o Sr. Cleber na empresa Requerida, 

a exposição fática deixa evidente que a Empresa Pilotando gostoso não 

tinha nenhuma conexão com o consórcio contemplado negociado. O 

Requerente já havia realizado negocio jurídico com a Requerida 

anteriormente, era conhecedor dos trâmites. Em seu depoimento deixa 

claro que quando adquiriu sua motocicleta foi realizado contrato, o 

pagamento foi efetuado no estabelecimento comercial da Requerida. Já na 

aquisição do consórcio do veículo todo trâmite foi diferente, as conversas 

com o Sr. Cleber foram realizadas pelo email particular do vendedor; o 

pagamento foi realizado na conta de pessoa física de nome diverso da 

Requerida indicada pelo vendedor; enfim toda a situação deixa explícito 

que a Requerida não participou do negócio. Além do bem ser diverso do 

comercializado pela Requerida. Enfim, impossível admitir que o requerente 

adquiriu o consorcio acreditando estar negociando com a Requerida. 

Sendo, portanto, esta parte ilegítima para figurarem no polo passivo da 

presente ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, 

ensejando a extinção do processo sem exame de mérito. Diante do 

exposto, ante a manifesta ilegitimidade da parte requerida, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido prazo legal 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se, Intime-se, 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009649-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ZANATO BORELLA (REQUERENTE)

PATRICK ZANATO BORELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009072-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002667-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AHILA MARIA DE OLIVEIRA VENUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 
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redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Publique-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012797-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007555-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE OLIMPIA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009420-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RAMOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN MARIA DE CARVALHO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005707-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos, as partes 

pactuaram acordo (Id 15679266) e requerem sua homologação para por 

fim ao processo. Analisando o pacto celebrado verifico que esta em 

consonância com a legislação pertinente. Isto posto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado; INTIME-SE a parte Autora para manifestar-se no prazo 

de 05 dias quanto ao seu cumprimento; DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do disposto no art. 55 

da lei 9099/95. Decorrido prazo legal arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Intime-se, Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DAIANE MUNIZ NAGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante manejou os 

presentes Embargos aduzindo omissão da sentença quanto a ausência de 

arbitramento de honorários advocatícios, eis que se trata de advogada 

dativa. Compulsando os autos verifico a OMISSÃO apresentada pela 

Embargante. Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos para ARBITRAR em favor da advogada da parte Embargante, 

ante sua atuação de advogada dativa, 02 URH, EXPEÇA-SE as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013667-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ZANOVELLO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada em sede de 

contestação aduz que o débito é devido e que não há comprovação dos 

aludidos danos morais. Devidamente intimada deixou de comparecer em 

audiência de instrução (id: 15763139) o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de instrução designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. É incontroverso nos autos que autora 

fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida não trouxe qualquer comprovante hábil do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILDEFONSO SENDESKI CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado relatório com fulcro no art. 38 da lei 9099/95. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, COM TUTELA 

DE URGENCIA E DANOS MORAIS proposta por JOSÉ ILDEFONSO 

SENDESKI CAVALHEIRO em face de Águas de Sinop S.A. A controvérsia 

nos autos cinge-se quanto às faturas de água que segundo o Requerente 

são abusivas, pois há 05 anos vem sendo cobrado na categoria industrial 

e não residencial, como deveria; Alega ainda que esta cobrado a taxa de 

esgoto no entanto não utiliza os serviços, razão pela qual considera a 

cobrança indevida; por fim, contesta a fatura referente ao mês de 
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fevereiro que veio muito acima da média utilizada. Por seu turno a 

Requerida alega preliminar de inadequação do rito processual sob 

justificativa de que a questão impõe realização de prova pericial e, 

portanto, necessita de rito complexo; no mérito aduz que apesar da 

categoria estar incorreta não há prejuízos para o Requerente, pois é 

cobrado apenas o que de fato foi consumido; que durante as vistorias não 

foi detectado nenhuma irregularidade no hidrômetro e que, portanto, as 

cobranças são devidas; quanto a taxa de esgoto afirma que apesar do 

Requerente não fazer uso a cobrança é devida. Este é o resumo dos 

fatos. Passo a análise. Em regra, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), principalmente quando se trata 

de deficiência na medição de consumo de água, situação em que é 

possível a prova por meio de simples avaliação técnica extrajudicial. Desta 

forma, diante da possibilidade de se comprovar a deficiência da medição 

independentemente da realização de prova pericial REJEITO a preliminar de 

inadequação da via processual. Superanda questão preliminar passo ao 

mérito. Vislumbro pelas faturas apresentadas pelo Requerente, que de 

fato ele esta enquadrado na categoria INDUTRIAL e não residencial como 

deveria. Em que pese à argumentação trazida pela Requerida de que a 

categoria não traz prejuízos, pois esta sendo cobrado apenas o 

consumido. Discordo de tal afirmativa, eis que as tarifas são diferentes. 

De acordo com a tabela disponibilizada pela Aegea a categoria Residencial 

possui tarifa de R$ 3,808 para consumo entre 11-20 m³; R$ 6,383 para 

consumo entre 21-30 m³ e R$ 7,992 para consumo acima de 30 m³. Já a 

categoria Industrial a tarifa é de R$ 5,471 para consumo até 10 m³ e R$ 

9,092 para consumo acima de 10 m³. Logo, assiste razão a parte 

Requerente. O enquadramento na categoria Industrial é indevido e 

prejudicial eis que os valores por m³ são superiores do que os cobrado 

para categoria residencial. Deste modo, determino que seja modificada a 

modalidade tarifaria para RESIDENCIAL. Quanto ao requerimento para 

devolução dos valores cobrados indevidamente nos últimos 05 anos em 

razão do erro da categoria, o Requerente trás aos autos comprovante 

aleatórios a partir do mês 11/2015 até 02/2018. Sendo assim, entendo 

devida a restituição a partir de novembro de 2015, devendo ser 

recalculadas as faturas com aplicação da tarifa residencial, abatido o 

valor pago e restituindo o remanescente ao Requerente. Com relação à 

cobrança do mês de Fevereiro, embora a Requerida sustente que foi 

realizada vistoria e que não fora constatada qualquer irregularidade no 

hidrômetro, não faz prova do alegado, não há sequer laudo que comprove 

a efetiva vistoria, muito menos prova do efetivo consumo da unidade 

consumidora a justificar tal cobrança. Ora, se a própria Requerida 

confirma que o hidrômetro se encontra regular, não há como se justificar o 

aumento expressivo na fatura de água do Requerente. Dessa forma, 

caberia à parte Requerida produzir prova de que não houve erro na leitura 

e de que houve o elevado aumento de consumo atribuível ao consumidor, 

somente no mês de Fevereiro, o que não foi feito. Note-se que a média de 

consumo varia entre 11 e 15 m³ ao mês e o valor atribuído na fatura do 

mês de Fevereiro/2018 demonstra uma grande discrepância no consumo, 

alcançando um consumo de 24m³. Ademais, por aplicação do CDC, “a 

responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, pois que a 

sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever 

de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.” (TJMT. 

3ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 241/2011 CLASSE 

II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE. Data de Julgamento : 03-06-2011) Assim, tenho que a 

inexigibilidade do débito é medida que se impõe, conforme se vê nos 

seguintes julgados: “(...)De acordo com o CDC (art. 14), o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Não tendo a empresa de energia elétrica ofertado 

prova da regularidade da cobrança do débito questionado pelo 

consumidor, o qual destoa da média da unidade consumidora, a 

inexigibilidade do débito é de ser reconhecida. Deve a concessionária de 

energia restituir o consumidor do valor pago em fatura de energia cobrada 

indevidamente.” (3ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 

1386/2011 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 

COMARCA DE NOBRES. Data de Julgamento : 29-06-2011) (negrito nosso) 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - RECLAMAÇÃO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIVERSA DO EFETIVO 

CONSUMO – CONSUMO NÃO COMPROVADO – COBRANÇA 

EXORBITANTE – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.” Não se desincumbindo a Cemat S/A de produzir 

prova de que não houve erro na leitura e de que houve o elevado aumento 

de consumo atribuível ao consumidor, impõe-se a declaração de 

inexigibilidade dos débitos. (3ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 1345/2011 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE. Data de Julgamento : 

29-06-2011) (negrito nosso). Portanto, determino que seja cancelada a 

fatura referente ao mês de fevereiro/2018 no valor de R$ 365,43 

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) e 

reemitida dentro da média utilizada nos últimos 6 meses, utilizando a tarifa 

residencial. Quanto à cobrança de taxa de esgoto, mantenho o 

entendimento firmado na decisão de tutela de urgência, eis que a 

Jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido de ser legal a 

cobrança da tarifa de esgoto, desde que haja a disponibilização do 

serviço, ainda que não haja efetiva utilização. Por fim, quanto à incidência 

de danos morais, a meu sentir, embora reconhecida a ilegalidadeda 

cobrança, esta não é, por si só, suficiente a caracterizar dano passível de 

indenização. Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra 

respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código 

Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base 

no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, 

em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos 

da parte. Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali: “Na 

advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e 

bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas 

sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e 

profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar 

psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou 

expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um 

mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da 

convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de 

tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e 

prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. 

Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a 

partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53). Para restar configurado o 

dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero 

aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos 

indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um 

verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a 

razoabilidade. No caso, o simples aborrecimento do Requerente com a 

cobrança indevida, não passa de dificuldade cotidiana que atinge todos os 

consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas; assim, 

não é possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais 

quando não houve sequer a suspensão dos serviços ou inscrição do 

nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e/ou qualquer outro 

dano comprovado nos autos. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a 

pretensão deduzida na inicial, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido da parte Requerente para determinar que a Requerida 

imediatamente ALTERE a modalidade tarifária de INDUSTRIAL para 

RESIDENCIAL e no prazo de 15 dias RECALCULE as faturas desde 

novembro de 2015 até a última cobrança que tenha sido realizada pela 

tarifa industrial, aplicando a tarifa residencial e, por conseguinte, 

reembolse o Requerente pelos valores que foram pagos além do devido 

em razão da diferença tarifária; DETERMINO que no mesmo prazo a 

empresa Requerida CANCELE a fatura de fevereiro de 2018 e REEMITA 

pela média dos últimos 06 (seis) meses que deverá ser entregue a 

Requerente para posterior pagamento. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido prazo legal 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se, Intime-se, 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004292-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SCHARNOVSKI - ME (REQUERENTE)

MARIA ALVES SCHARNOVSKI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO HILARIO MESTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo 1º Requerido conforme id 13070449 

verifica-se que o RECORRENTE insurge-se quanto à suposto ERRO 

MATERIAL na sentença que julgou os embargos de declaração interposto 

pela parte Autora, uma vez que a mesma determinou que as duas 

Requeridas cumpram obrigação de fazer para emitir passagens aéreas, 

no entanto a mesma possui única atividade de intermediação do cliente 

com a companhia aérea e portanto não possui autonomia para emitir 

bilhetes, insurge-se ainda quanto a previsão de multa diária, eis que não 

foi especificado o limite que o montante pode alcançar. Os objetivos dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão, 

ou seja, esclarecer e/ou integrar um pronunciamento judicial, de forma a 

que a sentença seja suficientemente clara para possibilitar seu 

entendimento e aplicação. Nessa linha, se prestam a corrigir obscuridade, 

omissão ou contradição na decisão, sempre buscando a perfeita 

compreensão do julgado. No que toca aos argumentos trazidos pelo 

embargante quanto a sua impossibilidade de cumprir a decisão, cabe 

observar que não se trata de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE 

ou DÚVIDA, mas sim rediscussão do mérito. Verifica-se que a intenção da 

Embargante é ver reapreciado o mérito, por não concordar com o 

resultado da sentença, pela via dos embargos de declaração, o que não é 

admitido. Vejamos: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – 

RECURSO DE AGRAVADO PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA 

MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS ASTREINTES 

DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EMBARGOS REJEITADOS.Não 

sendo objeto de recurso o termo final da multa diária fixada pelo Juízo de 

origem, por óbvio, o termo final é mantido, devendo somente ser alterado o 

valor da multa diária.“A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela 

advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e 

não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2017, DJe 30/05/2017) Se não há, no acórdão, omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do 

embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro 

caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não 

existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE PRESIDÊNCIA, julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

04/04/2018). Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para 

provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má 

apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer 

críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, 

portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal. Com 

efeito, não se verifica qualquer erro material na decisão embargada, 

porquanto conforme consignado no decisum o código do consumidor 

prevê responsabilidade solidária os responsáveis pelo dano. No caso a 

oferta foi feita pela Embargante via publicidade do facebook e as 

passagens adquiridas pelo site da própria Embargante, o que torna 

impossível a desvincular da obrigação. Não havendo que se falar em erro 

material quanto à condenação. No que tange ausência de fixação do limite 

temporal e valor máximo a ser alcançado pelas astreintes, sendo, neste 

ponto OMISSA, não verifico que a aludida omissão merece ser sanada, 

uma vez que, as astreintes não encontram limites pré estabelecidos, 

podendo, inclusive, ultrapassar os valores de alçada deste juízo 

especializado. Isto porque, a imposição, desde logo, de um limite temporal 

para a incidência da multa tem o condão de despir a astreinte da força 

coercitiva e inibitória que lhe é própria. A limitação da astreinte pode 

colocar em risco a finalidade da penalidade, pois pode o Executado 

pretender não cumprir o preceito, e poder pagar um valor razoável a título 

de astreintes, o que, em sendo atendido, esvazia a garantia do 

cumprimento da obrigação. Este tem sido o entendimento da Turma 

Julgadora: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – 

COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA 

QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS 

ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. Evidenciado vício previsto pelo 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistente em omissão na 

análise de matéria discutida, os Embargos devem ser acolhidos. Mostra-se 

inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, 

visto que geraria risco ao cumprimento da decisão. (CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA 

– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ASTREINTE – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.Estando presentes a 

probabilidade do direito de receber as chaves do imóvel e o risco ao 

resultado útil do processo, é cabível a concessão da tutela de urgência 

antecipada para determinar a entrega ao comprador, com cominação de 

multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer 

(arts. 500 e 537 do NCPC).A fixação, desde logo, de limite temporal para a 

incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria. Nega-se 

provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão 

alegada pelo embargante. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2017) Pelo exposto, REJEITO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar a ERRO MATERIAL 

combatido na decisão objurgada, eis que, não é permitida rediscução de 

matéria decidida em sentença bem como não há necessidade de 

pronunciamento sobre os pontos alegados como omissos, eis que, as 

astreintes não obedecem nenhum limite temporal ou quantum previamente 

estabelecidos, mantendo a decisão liminar na forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a inscrição do nome 

da parte Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que nega a 

relação jurídica. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, 

nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que devidamente citada 

(id nº 14528687) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

14703380). Cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema 

dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda reside na 

origem do débito que ensejou a negativação. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte Requerida que não 

se desincumbiu de seu ônus probatório. É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 13959278; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito discutido nestes autos, e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011007-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CESAR SANTOS ARRIGO (EXECUTADO)

TIAGO DE SOUZA TEODORO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARLOS NAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA 

COM, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS 

DE CONTA BANCÁRIA proposta por MARCIA CARLOS NAGI em face de 

BANCO PAN S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência 

de danos morais em decorrência de descontos nos proventos de 

aponsetadoria da parte Requerente sendo que esta negou a contratação 

do serviço junto à parte Requerida. Esta por seu turno afirmou pela 

regularidade dos descontos e trouxe aos autos cópia do contrato no 

corpo de sua contestação (id nº 13402739). Tem-se, portanto, igualmente 

como controversa a existência de relação jurídica entre as partes. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Em que pese a argumentação da parte Requerente, a 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia grafotécnica 

deve ser acolhida. A prova documental carreada aos autos controverte a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo imprescindível a 

produção de perícia grafotécnica para verificar se a assinatura contida no 

contrato juntado aos autos pertence ou não à parte Requerente. Ainda 

que a parte Requerida não tenha juntado cópia dos documentos pessoais 

utilizados no momento da contratação toda a documentação correlata tal 

como o contrato em si, cópia do extrato do benefício nº 148.575.749-2 e 

comprovante de endereço em nome da parte Requerente lançam dúvida 

quanto a tal relação jurídica. Ao contrário do arguido pela parte 

Requerente, não se verifica notória discrepância a permitir a conclusão 

com certeza de que a assinatura do contrato não pertence à parte 

Requerente. Desta forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, 

porém, uma vez que a produção de prova pericial no âmbito do Juizado 

Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que 

determinam a extinção do feito ante a necessidade de produção de perícia 

grafotécnica. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO 

RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA 

DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A 

PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI 

ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 
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art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 

64, §3º, NCPC, e DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente, devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIDA SCHMOELLER VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

ATACADÃO DO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 13504428 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008321-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCHETTI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS 

proposta por ANA MARCHETTI DA COSTA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade na 

contratação de plano mensal na linha telefônica da parte Requerente que 

em sua petição inicial afirmou que recebeu ligação de funcionária da parte 

Requerida solicitando a confirmação dos dados, contudo não informou que 

se trataria da contratação de um serviço. Por seu turno a parte Requerida 

aduziu pela regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo 

arguição de preliminares nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Pela narrativa fática contida na 

exordial verifica-se que a parte Requerente não nega a existência de 

contato telefônico; todavia, afirma que não lhe prestaram claramente a 

informação de que, ao confirmar seus dados, estaria contratando um novo 

serviço. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, 

CPC, o ônus em demonstrar a regularidade da contratação e observância 

do direito à informação insculpido no art. 6º, III, CDC incumbia à parte 

Requerida. Bastaria à parte Requerida trazer aos autos cópia da gravação 

telefônica que resultou na contratação em lide para corroborar sua tese 

defensiva, o que não ocorreu. A indução do consumidor em erro para 

adquirir produto do qual não deseja é circunstância a ensejar a incidência 

do art. 42, parágrafo único, CDC, visto que caracteriza a evidente má-fé 

na cobrança de tais valores. Ainda enseja a reparação moral pela violação 

a direitos da personalidade enquanto consumidora pela clara afronta a um 

direito, o direito à informação, positivado no Código de Defesa do 

Consumidor. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida em cancelar o plano Vivo Controle 700mb retornando à linha 

telefônica da parte Requerente, 66 9 9619-4997, à modalidade pré-paga, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa-diária a qual 

fixo em R$ 100,00 (cem reais); bem como CONDENAR a parte Requerida a 

restituir a importância total de R$ 132,38 (cento e trinta e dois reais e trinta 

e oito centavos) que perfaz o dobro do valor pago, devidamente corrigido 

pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação e, por fim, a pagar a importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008829-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MADALENA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

TAG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012650-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Tratam-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por AGUAS DE SINOP S.A em face da sentença 

proferida no id nº 11542994 aduzindo NULIDADE por AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO para a audiência designada nos autos. Contudo, referida tese 

não prospera, pois compulsando os autos verifica-se que houve a 

designação em 18.05.2017, via Sistema PJe, de audiência de concialiação 

agenda para o dia 20.07.2017 às 16h e, no dia 1905.2017 a parte 

Embargante manifestou-se nos autos (id nº 7275250) quanto à 

comprovação da liminar anteriormente deferida. Inequivoco, portanto, que 

a parte Embargante teve acesso aos autos o que implica em sua ciência 

quanto aos atos pretéritos já realizados no feito. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Decorrido o 

prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por BANCO CETELEM S.A em 

face de MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS na qual a parte Impugante, ora 

Executada, aduz pelo excesso de Execução, inaplicabilidade da multa do 

art. 523, §1º, NCPC e de condenação em 10% de honorários advocatícios 

sucumbenciais. A controvérsia do presente feito reside quanto ao valor a 

ser pago a título de danos materiais, ou seja, o valor determinado em 

sentença a ser restituído à parte Requerente, ora Impugnada, em razão 

dos descontos reconhecidos como indevidos em sua conta bancária. No 

id nº 4828865 a parte Exequente, apresentou pedido de cumprimento de 

sentença, pugnando pelo pagamento da importância de R$ 496,60 

(quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) o que 

corresponderia ao valor em dobro do desconto de 13 (treze parcelas). Por 

seu turno a parte Executada, ora Impugnante, apresentou no id nº 

11243648 memória de cálculo entendendo como devido, a título de danos 

materiais, a importância de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e 

quarenta centavos) o que corresponderia ao valor simples do desconto de 

14 (catorze) parcelas. O dispositivo sentencial (id nº 3306910) restou 

assim redigido: Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

DOS DÉBITOS ora discutidos ante a existência de NULIDADE, para 

CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente todos os 

valores efetivamente descontados dos proventos desta, devidamente 

atualizados pelo INPC a partir de cada desconto […] Contudo, não se pode 

olvidar que na fundamentação da referida sentença restou determinada a 

incidência da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, 

CDC, nos seguintes termos: Há a incidência do art. 42, parágrafo único, 

CDC eis que referidos descontos somente ocorreram pela inobservância 

da parte Requerida em se atentar aos comandos legais dispostos no 

Código Civil e na Lei de Registros Públicos quanto a validade dos atos 

jurídicos celebrados com pessoas analfabetas. Não se pode afastar a 

má-fé desta, pois foi por deliberada vontade que a parte Requerida deixou 

de adotar as cautelas indispensáveis e das quais estava bem ciente. 

Portanto, referida restituição deverá ocorrer em dobro; haja vista que, o 

texto do dispositivo não fez qualquer menção contrária, ou seja, não 

determinou expressmente a restituição na forma simples. Sabidamente a 

sentença constitui-se de três elementos: relatório (dispensado em se 

tratando de Juizados Especiais), fundamentação e dispositivos. Estes 

elementos é o que compõe a sentença como um todo e devem, 

obrigatóriamente serem análise observando-se o conjunto e não apenas 

trechos isolados. Através do relatório juntado aos autos pela parte 

Impugnante (id nº 5041873) verifica-se que os descontos perduraram até 

10.04.2016, ou seja, ocorreram 14 (catorze) descontos mensais. Por 

tanto, o valor devido a título de danos materiais perfaz o montante de R$ 

534,80 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), cujos 

valores deverão ser atualizados pelos parâmetros da sentença. 

Considerando que a parte Impugnante depositou voluntariamente o valor 

que entendia correto inaplicável, neste momento a incidência da multa de 

10% prevista no art. 523, §1º, NCPC. Ainda inaplicável a incidência de 

honorários sucumbenciais ante a vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

IMPUGNAÇÃO para, neste momento, afastar dos cálculos a incidência da 

multa prevista no art. 523, §1º, NCPC e honorários advocatícios. Intime-se 

a parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias apresente cálculo 

atualizado do valor a título de danos materiais, obsevando os parametros 

da sentença, ou seja, fazer a atualização monetária e incidência de juros 

individualmente para cada parcela de R$ 19,10 cujo valor deverá ser 

dobrado, observando para tanto, as datas informadas no relatório de id nº 

5041873; após, intime-se a parte Executada pra que, no prazo de 15 

(quinze) dias faça o pagamento voluntário do saldo remanescente sob 

pena de, apartir de então, incidência da multa prevista no art. 523, §1º, 

NCPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009455-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYDE DA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante manejou os 

presentes Embargos aduzindo omissão da sentença quanto a 

inaplicabilidade do Código de defesa do consumidor. Compulsando os 

autos verifico a OMISSÃO apresentada pela Embargante. A empresa 

Embargante é operadora de Saúde na modalidade de autogestão 

multipatrocinada, sendo certo que não se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de 

autogestão, preceito imposto pela súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão.”. Isto posto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos para DECLARAR 

inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor ao caso, mantendo-se 

na íntegra os demais termos da sentença Embargada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005256-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAMPAZO (AUTOR(A))

ANTONIO RAMPAZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRIS YONARA OLIVEIRA NEVES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ANTONIO RAMPAZO e ALEXANDRE 

RAMPAZO em face de KRIS YONARA OLIVEIRA NEVES ME. Em suma, 

alegam os autores que contrataram os serviços da Requerida para o 

conserto do motor de um trator. Ocorre que quando o motor foi entregue, 

no momento da instalação verificou-se que havia um vazamento de água. 

Os autores procuraram a Requerida novamente para reparar o defeito. A 

Requerida então enviou dois mecânicos para realizar o reparar; no 

entanto, após 1 hora de serviço, novamente o motor apresentou defeito; 

mais uma vez procuraram a Requerida, ela então pediu dessa vez os 

autores levassem o mecânico até o sítio; o que foi feito. O mecânico então 

verificou que uma das peças havia fundido e informou que esta peça já 

havia sido trocada pela retifica, pois durante o serviço a peça havia sido 

danificada; mas que agora seria necessário troca-la novamente; O Autor 

então comprou a peça e foi realizado o reparo. Após algumas horas de 

uso, mais uma vez o trator apresentou problema. Dessa vez a Requerida 

solicitou que o trator fosse levado para mecânica e não somente o motor. 

Constatou-se que a mesma peça que havia sido trocada da última vez 

havia fundido. A Requerida então encaminhou o motor para retifica que 

realizou o reparo e quando estava pronto entrou em contato com os 

Autores informando que podia buscar o trator, mas que o serviço teria um 

custo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Os autores entendem indevida a 

cobrança, eis que já haviam pago pelo serviço anteriormente. Devido ao 

não pagamento a Requerida proibiu a retirada do bem. Razão pela qual os 

Autores manejaram a presente. Por seu turno a Requerida alega que o 

primeiro defeito se deu em razão das peças compradas pelos Autores 

serem de baixa qualidade; e o segundo foi problema no serviço da retifica 

e que ela inclusive consertou pela garantia. Que a cobrança é devida eis 

que foram realizados serviços de abertura do motor e visita do mecânico 

no sítio. Este é o resumo dos fatos. Passo a análise das preliminares. A 

Requerida suscita ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não 

contribuiu para os danos causados aos Autores, eis que os defeitos 

apresentados surgiram devido às peças paralelas compradas pelos 

Autores e pelo serviço da retifica. Razão pela qual entende ser parte 

ilegítima. Como muito bem ensina a professora Maria Helena Diniz: "sendo 

o dano um pressuposto da responsabilidade civil, será obrigado a 

repará-lo aquele a quem a lei onerou com tal responsabilidade, salvo se 

ele puder provar alguma causa de escusa." Assim, de imediato, pode-se 

afirmar que o réu será aquele que for apontado como causador do dano, 

isto porque prescreve o art. 927º, do Código Civil: "aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 

Portanto, para que alguém seja responsabilizado civilmente por um dano, é 

preciso que algum ato tenha sido praticado ou deixado de praticar, seja 

pelo próprio agente, pessoa ou animal por quem ele seja responsável. 

Assim, podem figurar no polo passivo da ação para reparação de dano 

extrapatrimonial, pessoas físicas (desde que capazes) e jurídicas. 

Analisando os autos é fácil perceber que o motivo que ensejou a 

distribuição da presente demanda foi a ação da Requerida em proibir que 

os Autores retirassem o trator de suas dependências devido ao débito em 

aberto, pelo qual os Autores entendiam indevidos. Caracterizado o nexo 

causal entre a ação da Requerida e o dano causado aos autores, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. De igual modo, não há que se falar em 

denunciação da lide, uma vez que se trata de intervenção de terceiro, 

instrumento incabível em sede de juizado especial por força do disposto 

no art. 10 da lei 9099/95. Quanto à tutela antecipada requerida, verifico 

que conforme id 8710687 o trator já foi entregue aos Autores. Passo ao 

mérito. A controvérsia da demanda reside nos seguintes pontos: 1) se a 

cobrança realizada pela Requerida é devida; 2) se a Requerida é 

responsável pelos prejuízos sofridos pelos autores. A questão posta 

cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa Requerida se 

ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. 

De igual sorte, os requerentes se amoldam à figura do consumidor 

prevista no art. 2º do CDC. No que tange a responsabilidade dos 

fornecedores, a legislação consumeirista prevê que o fornecedor de 

serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, sendo considerados impróprios os 

serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas 

regulamentares de prestabilidade. (art. 19 do Código de defesa do 

consumidor). No caso dos autos, os Requerentes contrataram os serviços 

da Requerida para refazerem o motor do trator. A Requerida analisou a 

situação e informou que seria necessário serviço de usinagem e troca de 

algumas peças. Os Requerentes autorizaram que a empresa Copeçal 

disponibilizasse todas as peças que fossem solicitadas pela Requerida e 

informou que poderiam encaminhar para retifica Rei, que era de confiança 

da Requerida, que ao final ele acertava os custos. A alegação de 

ausência de culpa da Requerida não merece guarida, eis que o fornecedor 

de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à 

prestação do serviço, salvo quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vê-se que a empresa contrata foi a Requerida. 

Em que pese a necessidade de prestação de serviços da retifica, esta 

cumpriu com seu mister no momento que tomou conhecimento do defeito 

na peça que foi trocada por ela devido danificação no processo de 

usinagem, prestou atendimento, trocou a peça e montou o motor dentro da 

garantia. Assim como o serviço da retifica estava na garantia o da 

Requerida também estava. Com relação à alegação de que o primeiro 

defeito foi devido a aquisição de peça de qualidade inferior não merece 

prosperar. O laudo de ID 7965302 da empresa fabricante é objetivo no 

sentindo de que a peça não apresenta problemas de fabricação, mas sim 

de uso incorreto. A instalação incorreta pela Requerida, em desatenção as 

recomendações do fabricante, foi o que ocasionou primeiro defeito. 

Obrigando os Requerentes a comprar nova peça para substituição. Logo, 

o serviço prestado pela Requerida estava resguardado pela garantia legal, 

já havia sido pago R$ 1.000,00 (mil reais) para refazer o motor, se o 

serviço apresentou defeito e necessitou de novo reparo, me parece 

descabido obrigar os Requerentes a pagar novamente R$ 1.100,00 (mil e 

cem reais) valor acima do que já foi pago, para reparação de serviço que 

estava coberto pela garantia. Portanto indevida a cobrança. Com relação a 

retenção do trator, no depoimento o autor afirma que o trator estava no 

fundo da oficina com vários veículos atrás para impedir a retirada. Já a 

requerida alega na contestação que a autorização para retirar o trator 

representava risco de comprometimento do direito de terceiros e 

segurança do negócio jurídico, o que tornaria impossível a antecipação da 

tutela, pois os Requerentes alegavam que não iriam pagar pelo serviço 

prestado. E que o trator estava à disposição que bastava retira-lo e pagar 
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pelo serviço. Quanto ao tema é entendimento pacificado pelo STJ que 

oficina mecânica que realiza reparos em veículo, com autorização do 

proprietário, não pode reter o bem por falta de pagamento do serviço. STJ. 

3ª Turma. REsp 1.628.385-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 

em 22/8/2017 (Info 610). O direito de retenção encontra-se previsto no art. 

1.219 do Código Civil: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à 

indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às 

voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem 

detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das 

benfeitorias necessárias e úteis. O direito de retenção é uma das raras 

hipóteses de autotutela permitidas no ordenamento jurídico pátrio, em que 

o particular pode exercer pessoalmente a tutela de seus interesses, sem a 

necessidade da intervenção do Estado-Juiz. Por se tratar de medida 

excepcionalíssima, o direito de retenção somente pode ser exercido nos 

estritos termos da lei. Pela simples leitura do art. 1.219, percebe-se que o 

direito de retenção somente pode ser exercido pelo possuidor de boa-fé. 

No caso concreto, a oficina mecânica em nenhum momento exerceu a 

posse do bem. É incontroverso que o trator foi deixado na empresa pelo 

proprietário somente para a realização de reparos. Isso não conferiu 

posse à oficina, pois esta jamais poderia exercer poderes inerentes à 

propriedade do bem, relativos à sua fruição ou mesmo inerentes ao 

referido direito real (propriedade), nos termos do art. 1.196 do Código Civil. 

Dessa forma, a oficina teve somente a detenção do bem, que ficou sob 

sua custódia por determinação e liberalidade do proprietário, que, em 

princípio, teria anuído com a realização do serviço. Assim, a posse do 

veículo não foi transferida para a oficina, que jamais a exerceu em nome 

próprio, mas sim em nome de outrem, cumprindo determinações do 

proprietário do bem, numa espécie de vínculo de subordinação. Em suma, 

a oficina não poderia exercer o direito de retenção sob a alegação de 

risco de não recebimento do serviço, pois, nos termos do art. 1.219 do 

Código Civil, tal providência é permitida ao possuidor de boa fé, mas não 

ao mero detentor do bem. Na dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu 

a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito. 

Vislumbro que há verossimilhança nas alegações dos Requerentes, caso 

o trator não estivesse retido não haveria razão para requerer a 

antecipação de tutela neste sentido. Em que pese à afirmação de que o 

trator estava disponível, resta intrínseco que o pagamento do serviço era 

o requisito essencial para autorização da retirada. Por outro lado, a 

Requerida não se desincumbiu de seu ônus, não restando comprovado 

que o trator estava disponível para retirada. O instituto da 

responsabilização civil se encontra inserido no direito das obrigações, 

pois consiste na obrigação do agente causador do dano de indenizar a 

vítima que suportou um prejuízo. A informação supracitada é amparada 

pela doutrina contemporânea, de acordo com os ensinamentos de Sérgio 

Cavalieri Filho, que declara que a responsabilidade civil “designa o dever 

que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de outro 

dever jurídico”, ou seja, a responsabilidade consiste num dever jurídico 

sucessivo da necessidade de reparação do dano gerado pela violação de 

um dever jurídico originário. No caso em tela, vejo configurado o ato ilícito 

de retenção de veículo para pagamento de dívida, pois a Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso LIV, preceitua que ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Se o réu queria 

cobrar a dívida referente ao conserto do trator, deveria ter manejado a 

ação judicial própria para isso. Noutro giro, ao falarmos de negócios 

jurídicos, as partes contratantes devem ter conduta correta, observando 

os princípios da probidade e da boa fé (art. 422, CC) durante as tratativas, 

a formação e o cumprimento do contrato. No caso, se os Requerentes 

encaminharam o trator para oficina é porque necessitavam do maquinário 

para o serviço em funcionamento. Se após o concerto, apresentou 

novamente defeito dentro do prazo de garantia previsto no CDC de 90 dias 

para bens duráveis, o serviço tem que ser refeito pela garantia, sendo 

indevida nova cobrança, e mais abusivo ainda a retenção do bem. Assim, 

entendo que a retenção constitui ato ilícito suficiente para conduzir a 

indenização por danos morais. Não podendo ser caracterizado mero 

aborrecimento, quando os Requerentes foram obrigados a manejar a 

presente demanda para terem acesso ao seu bem. Quanto ao valor, 

baseando-se na teoria do desestímulo, entendo suficiente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Quantos aos danos materiais, com guincho e 

combustível para levar os mecânicos entendo indevido, eis que é 

obrigação do consumidor levar o bem para o fornecedor realizar o 

serviço. Apesar de o serviço estar na garantia, para efetuar o reparo era 

necessário que o trator fosse levado até a mecânica. Sendo descabido 

cobrar tal despesa da Requerente. Com relação aos lucros cessantes, 

apesar do suposto prejuízo não restou comprovado. A tabela com valores 

do milho não é suficiente para comprovar, razão pela qual indefiro o 

pedido. Por fim, quanto à suscitada litigância de má fé entendo indevida, 

eis que restou comprovado que os Autores foram prejudicados pela 

conduta da Requerida. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da inicial para RECONHECER indevida a 

cobrança de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e CONDENAR a Requerida a 

pagar aos Requerentes título de danos morais o valor total de R$ 3.000,00 

(três mil reais) valor a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos 

termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, também a partir desta data (Sumula 16 da Turma Recursal 

Única). DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do disposto no art. 55 da lei 9099/95. Decorrido prazo legal 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se, Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE POSSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA SOLUCOES CONSTRUCOES E SERVICOS EM LINHAS E REDES 

S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C DANOS 

MORAIS proposta por HELIO JOSÉ POSSARI em face de ENERGISA 

SOLUÇÕES – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM LINHAS E REDES S.A e 

ENERGISA MT. Alega o Requerente que em julho de 2016 as requeridas 

passaram a utilizar dois imóveis de sua propriedade sem autorização. 

Imediatamente o Requerente as procurou solicitando a desapropriação ou 

que alugassem os imóveis pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Diversas foram às tentativas de negociação, no entanto não obteve 

nenhum retorno. A ocupação durou 12 meses. Portanto, requer o 

pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de aluguel, além 

de danos morais pelos transtornos. Embora devidamente citada a primeira 

requerida deixou de comparecer a audiência de conciliação bem como 

apresentar contestação. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

referem os artigos 20 da Lei 9.099/95: “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz” e 344 e 346 do Código de 

Processo Civil: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo 

requerente na petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado 

dos atos processuais subsequentes, cabendo o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma 

legal. Por seu turno a Segunda Requerida requer seja declarada sua 

ilegitimidade. No mérito apresenta argumentos que divergem dos fatos 

narrados na inicial. Quanto a preliminar de ilegitimidade da segunda 

Requerida, é notório que as empresas Requeridas pertencem ao mesmo 

grupo econômico. Em que pese à alegação de que apenas a primeira 

Requerida utilizou indevidamente o imóvel do Requerente, restou 

demonstrado pelo documento de ID 13367291 que os materiais 

depositados no imóvel eram de propriedade da Segunda Requerente. 

Sendo assim, entendo que a utilização indevida se deu em conjunto pelas 

duas empresas, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ventilada. No mérito, observo que o pedido foi devidamente instruído com 

documentos aptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes, onde 

restou incontroverso que houve a utilização indevida pelo período de um 
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ano dos imóveis de propriedade do Requerente pelas Requeridas. O 

documento de ID 13367280 - Minuta de encerramento de aluguel -, 

elaborado pela primeira Requerida e não impugnado, é meio suficiente para 

levar a esta conclusão. Partindo desta premissa, o possuidor de má fé tem 

o dever de indenizar a ocupação por analogia à locação, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ESBULHO POSSESSÓRIO 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS PELO USO INDEVIDO 

DO IMÓVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR 

REJEITADA – RECURSO PROVIDO. O juiz pode julgar antecipadamente a 

lide se as provas produzidas forem suficientes para a formação do seu 

convencimento, mesmo em detrimento da prova anteriormente requerida 

pela parte (CPC, art. 130). Na ação possessória, incumbe ao autor provar 

a sua posse, o esbulho e a perda da posse (CPC, art. 927). O possuidor 

de má fé tem o dever de indenizar a ocupação, por analogia à locação, 

considerando o terreno em si, objeto do esbulho (CC, art.1.220), a ser 

apurado em liquidação de sentença (CPC, art.475-C). (Ap 141730/2013, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014). No caso 

as Requeridas tinham ciência de que o imóvel utilizado para deposito dos 

materiais pertencia à terceiro, no entanto ignoravam tal fato. Razão pela 

qual a indenização por analogia a locação é medida que se impõe. 

Considerando que o valor apresentado a título aluguel não foi impugnado, 

entendo que são devidos os R$ 36.000.00 (trinta e seis mil reais). No que 

tange aos danos morais, em que pese reconhecida a posse indevida das 

Requeridas, entendo que por tal ilícito, o pagamento de aluguel é meio 

indenizatório suficiente. Não caracterizando danos morais. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR as Requeridas ao pagamento a título de aluguel da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, pelo período de 12 meses, que 

deverá ser corrigido mensalmente a partir de setembro de 2016, data da 

primeira notificação, nos termo da súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês 

a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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.
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto à concessão de créditos em 

sua conta, aduz que recebeu diversas ligações informando que possuía 

valores que ele teria direito, aduz que sem a sua anuência fora creditado 

em sua conta valores como empréstimo consignado. A Reclamada aduz 

que o débito é devido e que não há comprovação dos aludidos danos 

morais. Passo a análise. DAS PRELIMINARES Caracterizado o dano moral 

face à má-prestação do serviço (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se 

a incidência do regramento consumerista inclusive no que interessa ao 

prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no 

caso em apreço, aplica-se o artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. E por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da 

prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, 

porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito 

descontado. AFASTADA, pois, a PRESCRIÇÃO VENTILADA. Em relação à 

preliminar de Incompetência deste Juízo em razão da necessidade de 

perícia grafotécnica tenho que não assiste razão à Requerida tendo em 

vista que não há nos autos qualquer documento de comprovação que 

contenha a assinatura das partes, não necessitando de tal meio de perícia 

para o julgamento da lide. Uma vez rejeitada as preliminares suscitadas, e 

por não haver arguição de demais preliminares, PASSO AO JULGAMENTO 

MERITÓRIO. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou os valores creditados em sua conta corrente, 

bem como, sendo que tais valores foram disponibilizados sem a anuência 

do Requerente. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova 

acerca da licitude do ocorrido, porém não trouxe documentos hábeis a 

comprovar o alegado. A reclamada não junta aos autos a contratação dos 

serviços ou documentos que comprovem o consentimento do autor quanto 

ao débito creditado. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. As reclamadas não comprovam os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Insta consignar que não há 

como exigir do autor a demonstração de que não contratou os serviços, 

eis que, trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os meios e 

recursos inerentes a reclamada terá como produzir as provas pertinentes. 

No que tange aos alegados danos morais, acompanho o entendimento 

jurisprudencial, de que a cobrança de serviços não contratados constitui 

abuso de direito, superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 
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331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), se não consegue reverter à 

situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO LITIGADO bem como determinar que a Requerida 

se ABSTENHA de realizar descontos na conta do Requerente em razão de 

tal débito e, ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por DANOS MORAIS 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do 

evento danoso. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1]
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por ANTÔNIO JOLIVEIRA DOS SANTOS em face de 

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA. Alega o Requerente que levou seu veiculo 

para oficina do Requerente com objetivo de reparar problemas no cambio. 

Ocorre que o veículo foi deixado para o lado de fora da oficina e vândalos 

atearam fogo ficando totalmente destruído. Razão pela qual requer a 

reparação dos danos materiais e morais. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerido, embora tenha sido devidamente citada 

conforme ID 13913753, deixou de contestar o pedido no prazo legal. 

Assim, incidem os efeitos da revelia a que se refere o artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado da lide, na 

forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma legal. 

Analisando os documentos apresentados pelo requerente verifica-se que 

o Requerido possui uma oficina mecânica e que o veículo estava sob seus 

cuidados para realizar conserto quando atearam fogo. Levando em 

consideração a relação de prestação de serviço, impõe-se aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. O dispositivo do Código consumerista 

determina que o fornecedor responderá independentemente da existência 

de culpa pelos danos causados ao consumidor. A partir do momento em 

que o fornecedor toma para si, literalmente, o objeto, passa a ser o 

responsável pelo que venha a acontecer, porque essa responsabilidade 

se relaciona com a prestação do serviço contratado propriamente dito. No 

ponto, é possível dizer que o Código Civil, em seu artigo 629, estabelece, 

de forma clara, o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como 

sobre a obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou 

seja, neste dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto 

importará na incidência da responsabilidade civil. Confira-se: Art. 629. O 

depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada 

o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a 

restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante. 

No caso de um estabelecimento comercial como uma oficina de 

automóveis, justamente porque o valor dos bens depositados é elevado, é 

inerente ao risco da atividade a tomada de cuidados para evitar os danos, 

ainda que decorram de caso fortuito. Fogo, furtos e roubos, etc, são 

acontecimentos previsíveis, e pelos quais o prestador do serviço deve 

responder e, precipuamente, acautelar-se ao máximo, inclusive pela 

realização de seguro que cubra os danos potencialmente prováveis. 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO NO INTERIOR 

DEOFICINA DE REPARO. CASO FORTUITO.  NÃO 

CONFIGURAÇÃO.PREVISIBILIDADE DO FATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

I. O estabelecimento comercial que recebe o veículo para reparo em suas 

instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança, 

não se configurando como excludente da obrigação de indenizar a 

ocorrência de roubo mediante constrangimento por armas de fogo, por se 

cuidar de fato previsível em negócio dessa espécie, que implica na 

manutenção de loja de acesso fácil, onde se acham automóveis e 

equipamentos de valor. II. Recurso conhecido e provido, para determinar o 

ressarcimento do prejuízo sofrido pelo cliente com o desaparecimento do 

veículo confiado à empresa ré. (REsp 218.470/SP, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 

20/08/2001). No caso concreto, houve negligencia por parte do Requerido 

ao permitir que o veículo pernoitasse do lado de fora da oficina, não 

cumprindo com seu dever de guarda. Com efeito, a meu juízo resta 

configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e 

os danos experimentados pelo consumidor, razão pela qual a 

responsabilidade civil do fornecedor se impõe, nos termos do art. 14 do 

CDC. Neste contexto, levando em consideração que o veículo tornou-se 

impróprio para o uso, entendo devida a obrigação do Requerido em 

restituir ao Requerente a título de danos materiais valor referente ao bem. 

No que tange aos danos morais, em que pese reconhecida a 

responsabilidade do Requerido, entendo que por tal ilícito, a indenização 

pelos danos materiais é meio indenizatório suficiente. Não restando 

caracterizado danos morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento 

a título de materiais a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 

atualizado desde a data do fato (incêndio), nos termo da súmula 43 do STJ 
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e juros de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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.
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

Reclamada para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, 

para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em 

desfavor da requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor 

escolha em face de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em 

face de todos os envolvidos na relação consumerista, entre os quais a 

eventual condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC 

dispõe que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se 

posicionou: “(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os 

responsáveis pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que 

prestaram serviço mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 

2004/0129046-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/04/2009) Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada 

e passo a analisar o mérito. DA REVELIA Observa-se nos autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada MAXIMUS 

COBRANCAS E SERVICOS LTDA - ME não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, 

com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à 

audiência de conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, a revelia, por si só, não implica na procedência 

total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É entendimento 

pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 

159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Passo 

a análise do mérito. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica e de débito entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta as Requeridas que agiram amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

as Reclamadas apresentaram cópias de gravações de áudio 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes bem como as 

ligações de cobranças em razão do inadimplemento da Requerente. Insta 

salientar que nas referidas ligações a Requerente não nega a compra 

efetuada e nem mesmo sua inadimplência. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pelas Reclamadas, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 

da demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE TÍTULOS ? 

COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS 

? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? RECURSO NÃO 

P R O V I D O . ( T J - M S  -  A P L :  0 0 0 0 4 4 6 7 1 2 0 0 7 8 1 2 0 0 2 6  M S 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 990,00 

(novecentos e noventa reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Conforme documentação 

colacionada aos autos verifico que o Requerente realizou a portabilidade 

para outra empresa de telefonia no dia 31/07/2017. Em sede de 

contestação aduz a Requerida que o débito, motivo da inclusão do autor 

no rol de inadimplentes, se refere ao mês de setembro de 2017. Desse 

modo, nota-se que a Requerida emitiu fatura posterior à migração do autor 

para outra operadora (CLARO S.A), ou seja, quando o Requerente não 

possuía mais relação jurídica com a Requerida, sendo portanto, indevida a 

referida fatura. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida 

e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a existência 

do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 
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mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009205-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONDIONE GOMES ROSA OAB - MG159212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005075-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GABRIEL KAMINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER GAIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010482-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010802-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010474-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010352-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010546-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR ARTIGAS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001119-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX GALVANI MICHELAO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado nos 

autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, posto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO 

o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008375-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 
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redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Publique-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011821-12.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013447-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON AMARAL DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008803-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ARAUJO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 
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Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Consigno a REVOGAÇÃO 

de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o 

exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO F. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Publique-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010806-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBSON FORTUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINALDO DA SILVA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010133-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELZE PASSOS (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008985-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Publique-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007131-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 
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fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009566-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE LURDES LOPES CARDOSO SPIES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CARARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 
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o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para 

DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de consumo, via de 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012111-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZE TANITA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA E A DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA BANCÁRIA. 

Aduz por seu pleno desconhecimento, fora realizado três transações de 

transferência de sua conta bancária par três pessoas desconhecidas da 

Autora. Informa que não deu permissão ao Banco Réu de realizar as 

referidas transferências. Após apuração, constatou que foi vítima de 

fraude. Entretanto, alega que o Banco Requerido quedou-se inerte em 

resolver o seu problema. . Pugna então, pela indenização de cunho moral 

bem como pela restituição dos valores descontados em sua conta. Em 

sede de contestação alega o Requerido, em síntese, a inexistência de ato 

ilícito e que as referidas realizações foram realizadas via internet banking 

sendo necessário para tanto a senha e token da parte Autora. Alega ainda 

fato exclusivo de terceiro e inexistência de responsabilidade do Banco 

Réu. É a síntese do necessário. Passo a análise do mérito. Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “os elementos essenciais 

da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, 

relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, é preciso 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de 

forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário 

a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um 

bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza 

patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. In casu, a autora comprovou nos autos 

que foi vítima de fraude e que diante disso teve prejuízos materiais em 

decorrência de transações realizadas em sua conta sem a sua anuência 

e, ainda, transtornos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Evidente o direito da autora à restituição dos valores 

realizados mediante transferência bancária, uma vez que, o Requerido 

não agiu com a cautela necessária. Verifico que a Requerente comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, 

ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que 

a requerida deve suportar o ressarcimento do valor pago a título de danos 

materiais. Nesse sentido, colaciono julgados: CÍVEL. RECURSO 

INOMINADO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 

SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELO CORRENTISTA. FALHA NO SERVIÇO 

BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO COM INCIDÊNCIA DO CDC ART. 6º 

INC. VIII. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 

NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 333, II DO CPC. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. 

RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do votTJ-PR - RI: 

000976627201381600260 PR 0009766-27.2013.8.16.0026/0 (Acórdão), 

Relator: Elisa Matiotti Polli, Data de Julgamento: 18/08/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 25/08/2015) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO 

JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O DEMANDADO 

EFETUOU TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DA PARTE AUTORA JUNTO AO SANTANDER PARA O BANCO 

ITAÚ, SEM SUA ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A 

RELAÇÃO CONTRATUAL EM DEBATE É REGIDA, SEM DÚVIDAS, PELO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORTANTO, NÃO SE MOSTRA 

RAZOÁVEL PERMITIR QUE O BANCO EFETUE QUALQUER OPERAÇÃO 

SEM QUE O CLIENTE/CONSUMIDOR SEJA ADEQUADAMENTE INFORMADO, 

EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS E 

AO DEVER DA INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III, CDC), O QUE NÃO RESTOU 

DEMONSTRADO NOS AUTOS. VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE ATENDE ADEQUADAMENTE O OBJETIVO DE 

RESSARCIR OS DANOS SOFRIDOS E PENALIZAR A PARTE DEMANDADA, 

SEM IMPLICAR, NO ENTANTO, ENRIQUECIMENTO INDEVIDO AO AUTOR. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRATANDO-SE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CONTRATO, COMPUTAM-SE 

OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. NÃO 

VERIFICADA A INADEQUAÇÃO ALEGADA, RESTA MANTIDA A FIXAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. 

UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70075682021 RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017) Portanto, 

entendo como devida a restituição dos valores de R$ 15.969,00 (quinze mil 

novecentos e sessenta e nove reais) que perfazem a quantia transferida 

sem a anuência da Requerente. No que tange aos alegados danos morais, 

restou comprovado que a Requerente em razão do ocorrido passou por 

diversos problemas e transtornos por culpa da Requerida, razão pela qual 

reputo devida a indenização por danos morais. Frise-se, ainda, que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 
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considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Quanto ao 

pedido de restituição em dobro do valor de R$1.843,86 tenho que não 

assiste razão à Requerente tendo em vista que conforme preceitua o 

artigo 42 do CDC para restituição dos valores é necessário que o 

consumidor tenha pago o referido valor, nesse caso, verifico que não 

restou comprovado nos autos que a Requerente efetuou o pagamento da 

cobrança realizada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 

os pedidos formulados na presente ação, confirmando a liminar proferida 

no alvorecer da demanda e, para condenar a REQUERIDA ao pagamento 

de R$15.969,00 (quinze mil novecentos e sessenta e nove reais) a título 

de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, acrescido de correção 

monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e 

juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora, e ainda, a pagar a parte autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012958-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL BENEDITO MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

ISABEL BENEDITO MESSIAS em face de BANCO BRADESCARD S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. O INTERESSE DE AGIR resta 

evidenciado através da tese defensiva contrária ao pleito autoral, ainda 

que não tenha nos autos demonstração de pedido administrativo, posto 

que um não é condição obrigatória ao outro. Igualmente não revela INEPTA 

a petição inicial, visto que o comprovante de endereço apresentado nos 

autos é válido e poderia ser sanado a qualquer tempo. Em sua defesa a 

parte Requerida limitou-se a arguir pela improcedência dos danos morais, 

sem contudo efetivamente afirmar ou negar pela existência da relação 

jurídica entre as partes. Ora, se a parte Requerida efetivamente negativou 

o nome da parte Requerente, conforme se comprova pelo extrato 

anexados aos autos (id nº 10852805) deveria, ante a afirmação negativa 

da autora, demonstrar a efetiva contratação do serviço. Cabe destacar 

que à presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia 

à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que esta ostenta 

inscrição posterior em seu nome da qual não demonstrou que exista 

discussão judicial sobre. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA 

determinando-se à baixa tão somente das restrições discutidas nesta 

demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERITO FERREIRA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ROMERITO FERREIRA AUGUSTO em face de BANCO BRADESCO S.A. 

A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. O INTERESSE DE AGIR resta 

evidenciado através da tese defensiva contrária ao pleito autoral, ainda 

que não tenha nos autos demonstração de pedido administrativo, posto 

que um não é condição obrigatória ao outro. Igualmente não revela INEPTA 

a petição inicial, visto que o comprovante de endereço apresentado nos 

autos é válido e poderia ser sanado a qualquer tempo. A PRESCRIÇÃO 

para a propositura da ação de reparação por danos morais em 

decorrência de negativação inicia-se apenas com a ciência inequívoca da 

lesão; desta forma, tratando-se de fato impeditivo do direito do autor, nos 

termos do art. 373, II, NCPC, incumbia à parte Requerida trazer aos autos 

comprovante da alegada ciência inequívoca no ano de 2014, o que não 

ocorreu. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a arguir pela 

improcedência dos danos morais, sem contudo efetivamente afirmar ou 

negar pela existência da relação jurídica entre as partes. Ora, se a parte 

Requerida efetivamente negativou o nome da parte Requerente, conforme 

se comprova pelo extrato anexados aos autos (id nº 11971613) deveria, 

ante a afirmação negativa da autora, demonstrar a efetiva contratação do 

serviço. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva contratação e 

existência de pagamentos incumbia à parte Requerida que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que esta ostenta inscrição posterior em 

seu nome da qual não demonstrou que exista discussão judicial sobre. 

Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à 

baixa tão somente das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003914-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por EDENIL OLIVEIRA LOPES em face de BANCO BRADESCO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. O art. 292, §3º, CPC permite 

ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando verificar que esta 

“não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor”. Desta feita a parte Requerente 

pretende a declaração de inexistência do débito cumulada com 

indenização por danos morais; por consectário lógico, ambos os valores 

compõe o valor da causa. O INTERESSE DE AGIR resta evidenciado 

através da tese defensiva contrária ao pleito autoral, ainda que não tenha 

nos autos demonstração de pedido administrativo, posto que um não é 

condição obrigatória ao outro. Igualmente não revela INEPTA a petição 

inicial, visto que o comprovante de endereço apresentado nos autos é 

válido e poderia ser sanado a qualquer tempo. A PRESCRIÇÃO para a 

propositura da ação de reparação por danos morais em decorrência de 

negativação inicia-se apenas com a ciência inequívoca da lesão; desta 
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forma, tratando-se de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, II, NCPC, incumbia à parte Requerida trazer aos autos comprovante 

da alegada ciência inequívoca no ano de 2014, o que não ocorreu. Em 

seus pedidos a parte Requerente expressamente pugna pela declaração 

de inexistência dos “débitos discutidos na presente ação”; logo forçosa a 

conclusão de que ambas as negativações constante no extrato de id nº 

12612757 compõe a causa de pedir do presente feito. Insta frisar que a 

narrativa autoral é alterada, para em sede de impugnação à contestação 

fazer menção tão somente à primeira negativação, inclusive omitido no 

novo print screen a existência da negativação posterior e que as 

informações desta se coadunam com a documentação apresentada pela 

parte Requerida. Neste diapasão, a parte Requerida logrou êxito em 

demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes através das 

faturas anexadas aos autos. Quanto ao endereço, tais faturas servem 

para demonstrar que, ao menos na época da contratação a parte 

Requerente residia no município de Tailandia/PA. Ainda que o comprovante 

de endereço juntado aos autos pela parte Requerente conste endereço 

desta Comarca, isto não serve para corroborar que este nunca residiu em 

outro domícilio; logo, caberia à parte Requerente demonstrar que no ano 

de 2013 não residia no endereço constante nas faturas. De acordo com 

as provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

RETIFIQUE-SE o valor da causa para nele fazer consta a importância de 

R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais) correspondentes à 

soma dos pedidos formulados pela parte Requerente. Ainda, CONDENO da 

parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 

2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 

81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM ANDRADE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por EDIVAM 

ANDRADE DE MIRANDA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como nega a 

existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida limitou-se a 

arguir pela existência de vínculo e de débitos. O INTERESSE DE AGIR resta 

evidenciado através da tese defensiva contrária ao pleito autoral, ainda 

que não tenha nos autos demonstração de pedido administrativo, posto 

que um não é condição obrigatória ao outro. No mérito a parte Requerida 

limitou-se a refutar apenas a ocorrência de dano moral, sem contudo 

afirmar ou negar a existência de relação jurídica entre as partes. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, 

o ônus de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos 

incumbia à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das 

restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por COSME DOS 

SANTOS LOPES em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos 

autos restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes por débito no valor de R$ 246,84 vencido em 10.12.2017 e 

inserido em 06.01.2018. Em sua petição inicial a parte Requerente, não 

negou a inexistência de relação jurídica entre as partes, mas sim limitou-se 

a arguir ser a inscrição indevida pois não possui débitos com a parte 

Requerida; que por seu turno em sua defesa limitou-se em arguir pela 

inexistência de danos morais. Por fim, em sede de impugnação à 

contestação a parte Requerente passou a questionar quanto a 

inexistência de prova documental da relação jurídica. Após breve síntese, 

tenho que a causa de pedir, delimitada pela parte Requerente deve se 

restringir à alegação quanto à ausência do débito, posto que os 

argumentos quanto à inexistência de relação jurídica somente foram 

arguidos após a contestação, desprovida de quaisquer documentos, 

apresentada pela parte Requerida Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao 

valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006422-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SANDRA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais 

em decorrência da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes por débitos que nega possuir. Em sua contestação a parte 

Requerida aduziu preliminares e no mérito sustenta que o débito 

originou-se de faturas de cartão de crédito não pagas. O art. 292, §3º, 

CPC permite ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando 

verificar que esta “não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Desta feita a 

parte Requerente pretende a declaração de inexistência do débito 

cumulada com indenização por danos morais; por consectário lógico, 

ambos os valores compõe o valor da causa. Há INTERESSE DE AGIR do 

autor quanto o réu apresenta tese defensiva contrária, ainda que não 

tenha sido comprado o pedido administrativo prévio, visto que tal exigência 

não consta na lei e caso o fosse estar-se-ia tolhendo o direito fundamental 

do acesso à Justiça insculpido no art. 5º, XXXV, CF. Ainda que a parte 

Requerida aduza quanto a ausência de comprovante de endereço em 

nome da parte Requerente, tal preliminar igualmente se rechaça, pois esta 

trouxe aos autos faturas que servem para demonstrar o domicílio da parte 

Requerente. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, por 

não vislumbrar questões de nulidades, passo a análise do mérito. Em sua 

contestação a parte Requerida cumpriu seu ônus probatório e trouxe aos 

autos prova da origem do débito; para tanto, juntou aos autos faturas do 

cartão de crédito utilizado que originou os débitos (ids nº 13940225 e 

13940226). Inclusive contendo faturas que fazem referência ao atual 

endereço da parte Requerente. Destacando-se ainda que tal cartão de 

crédito possuía débito automático vinculado à Conta Corrente nº 

0515729-3 da Agência nº 0234; portanto, bastaria a parte Requerente 

fazer prova nos autos que a conta bancária que afirmou possuir na 

agência ré seria diversa desta, o que não ocorreu. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 

da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o valor da causa para nele fazer consta 

a importância de R$ 11.432,87 (onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais 

e oitenta e sete centavos) correspondentes à soma dos pedidos 

formulados pela parte Requerente. Ainda, CONDENO da parte parte Autora 

em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 9% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos 

quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005538-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 
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9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANGELA DE 

MOURA LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos 

autos restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes por débito no valor de R$ 290,99 vencido em 02.08.2013 e 

inserido em 14.09.2013. Não se operou a PRESCRIÇÃO alegada, posto que 

o ônus em demonstrar a a ciência pretérita da inscrição, nos termos do 

art. 373, II, NCPC, incumbia à parte Requerida. Ainda, o INTERESSE DE 

AGIR resta presente tão logo a parte adversa formule tese defensiva 

oposta ao pedido autoral, sendo desnecessária, por ausência de previsão 

legal a sujeição à pedido administrativo, conforme garantia constitucional 

insculpida no art. 5º, XXXV, CF. Em sua petição inicial a parte Requerente, 

não negou a inexistência de relação jurídica entre as partes, mas sim 

limitou-se a arguir ser a inscrição indevida pois não possui débitos com a 

parte Requerida; que por seu turno em sua defesa limitou-se em arguir 

pela inexistência de danos morais. Por fim, em sede de impugnação à 

contestação a parte Requerente passou a questionar quanto a 

inexistência de prova documental da relação jurídica. Após breve síntese, 

tenho que a causa de pedir, delimitada pela parte Requerente deve se 

restringir à alegação quanto à ausência do débito, posto que os 

argumentos quanto à inexistência de relação jurídica somente foram 

arguidos após a contestação, desprovida de quaisquer documentos, 

apresentada pela parte Requerida Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao 

valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005711-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA RIBEIRO DE SOUZA em face 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Por 

seu turno a parte Requerida sustentou pela existência e regularidade do 

débito em decorrência de utilização de cartão de crédito. Não se operou a 

PRESCRIÇÃO alegada, posto que o ônus em demonstrar a a ciência 

pretérita da inscrição, nos termos do art. 373, II, NCPC, incumbia à parte 

Requerida. Ainda, o INTERESSE DE AGIR resta presente tão logo a parte 

adversa formule tese defensiva oposta ao pedido autoral, sendo 

desnecessária, por ausência de previsão legal a sujeição à pedido 

administrativo, conforme garantia constitucional insculpida no art. 5º, 

XXXV, CF. Quanto ao EXTRATO de negativação era facultado à parte 

Requerida trazer aos autos consulta por esta realizada visando 

demonstrar inconsistências com o extrato juntado aos autos pela parte 

Requerente, vez que também possuía acesso a tais bancos de dados. 

Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES arguidas e, por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerida 

logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes 

através das faturas anexadas aos autos cumprindo seu ônus probatório 

nos termos do art. 373, II, NCPC. Quanto ao endereço deve-se observar 

que o comprovante de endereço trazido aos autos pela parte Requerente 

somente demonstra que esta reside na referida localidade atualmente; 

contudo, não se presta a eximir que nunca tenha residido em outros 

endereços nos períodos de envio das faturas. Por fim, inaplicável a 

Súmula 385, STJ posto que a inscrição mais antiga é objeto de discussão 

nos autos nº 1005712-96.2018.8.11.0015; portanto, somente seria 

possível a minoração dos danos morais, se estes tivesse sido 

reconhecidos, ante a existência de outras inscrições posteriores. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005712-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA RIBEIRO DE SOUZA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. A controvérsia dos autos restringe-se quanto 

a existência de danos morais por alegada inscrição indevida do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Por seu turno a parte 

Requerida sustentou pela existência e regularidade do débito. Não se 

operou a PRESCRIÇÃO alegada, posto que o ônus em demonstrar a a 

ciência pretérita da inscrição, nos termos do art. 373, II, NCPC, incumbia à 

parte Requerida. Quanto ao EXTRATO de negativação era facultado à 

parte Requerida trazer aos autos consulta por esta realizada visando 

demonstrar inconsistências com o extrato juntado aos autos pela parte 

Requerente, vez que também possuía acesso a tais bancos de dados. 

Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES arguidas e, por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Cabe destacar que à 

presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito 

incumbia à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Em sua defesa, a parte Requerida apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo 

da existência de contratação entre as partes; limitando-se a faturas que 

não possuem correlação com o endereço indicado nos autos; motivo pelo 

qual se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 
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volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que esta ostenta inscrição posterior em seu nome da qual 

não demonstrou que exista discussão judicial sobre. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das 

restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005794-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA em face de BANCO 

BRADESCO S/A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição 

do nome da parte Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem 

como nega a existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. Quanto ao 

EXTRATO de negativação era facultado à parte Requerida trazer aos 

autos consulta por esta realizada visando demonstrar inconsistências com 

o extrato juntado aos autos pela parte Requerente, vez que também 

possuia acesso a tais bancos de dados. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR arguida e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a existência de 

relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte Requerida que não 

se desincumbiu de seu ônus probatório. Em sua defesa, a parte Requerida 

apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório mínimo da existência de contratação entre as partes; 

limitando-se a faturas que não possuem correlação com o endereço 

indicado nos autos; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de 

débitos e ser indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das restrições 

discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011769-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL CHUMACHI AMARAL FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006085-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RODRIGO CANDIDO 

REINALDO em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em 

sua petição inicial a parte Requerente, não negou a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, mas sim limitou-se a arguir ser a inscrição 

indevida pois não possui débitos com a parte Requerida; que por seu turno 
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em sua defesa sustentou a inexistência de danos morais e regularidade 

do débito. Por fim, em sede de impugnação à contestação a parte 

Requerente passou a questionar quanto a inexistência de prova 

documental da relação jurídica. Após breve síntese, tenho que a causa de 

pedir, delimitada pela parte Requerente deve se restringir à alegação 

quanto à ausência do débito, posto que os argumentos quanto à 

inexistência de relação jurídica somente foram arguidos após a 

contestação, desprovida de quaisquer documentos, apresentada pela 

parte Requerida Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da 

prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente 

trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se encontrava 

quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao valor 

negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano moral 

em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição de seu 

nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser dirigida ao 

arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006023-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA APARECIDA DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição 

do nome da parte Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem 

como nega a existência de contratação. Em sua defesa a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela inexistência de danos morais. Não há que falar-se 

em INÉPCIA da petição inicial, posto que a comprovação de endereço da 

parte Requerente era medida possível a qualquer tempo. Cabe destacar 

que à presente lide aplica-se o microssistema do Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus 

de demonstrar a efetiva contratação e existência de pagamentos incumbia 

à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 

Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum 

indício probatório mínimo. Tais diligências mínimas visam resguardar os 

direitos não apenas de seus consumidores, mas também da própria parte 

Requerida; motivo pelo qual se reconhece a inexistência de débitos e ser 

indevida a anotação combatida. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente das restrições 

discutidas nesta demanda nos valores de R$ 271,66 e de R$ 126,77. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006024-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA APARECIDA DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCARD S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente por débitos que afirma 

desconhecer, bem como nega a existência de contratação. Em sua defesa 

a parte Requerida limitou-se a arguir pela inexistência de danos morais. 

Não há que falar-se em INÉPCIA da petição inicial, posto que a 

comprovação de endereço da parte Requerente era medida possível a 

qualquer tempo. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a efetiva 

contratação e existência de pagamentos incumbia à parte Requerida; a 

qual cumpriu com seu ônus ao trazer aos autos faturas emitidas em nome 

da parte Requerente. No que tange ao endereço da parte Requerente esta 

trouxe aos autos comprovante de endereço atual; contudo, isto não elide a 

presunção quanto ao domicílio contido nas faturas juntadas aos autos que 

por sua vez servem para devolver à parte Requerente o ônus probatório. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010140-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 
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Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013416-12.2016.8.11.0015

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:

MARCIO JOSE LANDGRAF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Embargante, 01 (uma) URH, expeça-se as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013371-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MILHOMEM DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Embargante, aduziu OMISSÃO 

da sentença proferida no id nº 12476975 fundamentando-se na ausência 

de presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

decorrência da revelia decretada. O recurso manejado pela parte 

Requerida, ora Embargante, é inapropriado para o fim que se pretende; 

isto é, pela via dos Embargos de Declaração a parte Requerida busca a 

reforma da sentença. De fato, não há presunção absoluta de veracidade 

quanto aos fatos alegados pela parte Requerente apenas pela revelia da 

parte Requerida; contudo, tal presunção relativa somente seria elidida 

caso a parte Requerida tivesse apresentado contestação e documentaçaõ 

comprobatória nos autos, o que nem ao menos ocorreu. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. 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. 

Certifique-se quanto à tempestividade do Recurso Inominado interposto 

pela parte Requerente no id nº 12683976 e após, retornem os autos 

conclusos para análise deste. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011067-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012528-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 15960949. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PATRICIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda na qual a parte 

Requerente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a não 

localização da parte Requerida, quedando-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009495-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINEI SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

JAINE (REQUERIDO)

WESLEY LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 
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Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010139-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI SILVERIO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008013-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIA VIEIRA BONFIGLIO (REQUERENTE)

ALEXANDRE BONFIGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que, em que pese a ausência das partes 

Requerentes na audiência de conciliação designada no presente feito, em 

data prévia as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo 

imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao 

litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010887-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COSTA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR VIEIRA DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011076-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a penhora 

infrutífera via BACENJUD, contudo quedou-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005868-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 15867022. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE JESUS VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 
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Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006720-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUA CARLOS ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 15877338 e 15879124. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008324-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Em sede de audiência de instrução (id nº 

14668642) as partes pugnaram pela suspensão do feito visando a 

composição amigável da lide; o que foi deferido por este Juízo. No id nº 

15701157 a parte Requerente manifestou-se informando que a lide restou 

solucionada entre as partes e pugnou pela extinção do feito. Ex positis, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 

487, I, NCPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013023-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Cumpra-se a sentença já proferida no id nº 15909901, 

certificando-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se o feito com as 

baixas e cautelas de praxe

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PABLINE GURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, via sistema DJe, a trazer aos autos comprovante atualizado de 

endereço. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o 

vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão 

indeferir a inicial. Ora, o comprovante de residência era documento 

essencial a ser juntado com a inicial, uma vez que demonstra a 

competência do Juízo, a qual é estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 

9.099/95. Dessa forma, independentemente da análise de quaisquer 

outras questões, diante da inércia do Requerente, após intimado para 

emenda da exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos do 

disposto no art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA DE MOURA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Requerente foi devidamente 

intimada, via sistema DJe, a trazer aos autos comprovante comprovante 

atualizado de inscrição em cadastro de inadimplentes e comprovante de 

endereço. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para sanar o 

vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo senão 

indeferir a inicial. Ora, o comprovante de residência era documento 

essencial a ser juntado com a inicial, uma vez que demonstra a 

competência do Juízo, a qual é estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 

9.099/95. Dessa forma, independentemente da análise de quaisquer 

outras questões, diante da inércia do Requerente, após intimado para 

emenda da exordial, deve haver o indeferimento da inicial nos termos do 

disposto no art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO 
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INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

arts. 485, I do NCPC. Sem condenação ao pagamento de custas e/ou 

honorários advocatícios, nos temros do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, independentemente de nova determinação, realizem-se as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MAROCCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007199-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Deferido prazo para apresentar justificativa quanto à sua 

ausência (id nº 12236688), a parte Requerente quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012777-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MATOS GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se indicando endereço 

atualizado da parte Executada, contudo quedou-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011066-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SALETE PEDROSKI OAB - MT21070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO DE JESUS MARQUES ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a não 

localização de bens penhoráveis via BACENJUD, contudo quedou-se 

inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte Exequente em 

promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001987-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HTAMAR SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Executada não foi localizada. Expedida intimação, via Correio, à parte 

Exequente no endereço informado na petição inicial este foi devolvido pela 

alínea “mudou-se”; portanto, considera-se devidamente intimada a parte 

Exequente, posto que mudou-se sem comunicar referida alteração a este 

Juízo, obrigação prevista no art. 19, §2º da Lei nº 9.099/95. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012553-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO BRASIL PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012558-15.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARIEL MANTOVANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009045-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELAILDES FREIRE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DE DOCUMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSANIA ANSELMO DE OLIVEIRA OAB - MT15983/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Por oportuno, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do feito em face da segunda parte Requeria, 

PORTAL DE DOCUMENTOS S.A para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Proceda-se com a RETIFICAÇÃO do POLO 

PASSIVO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006996-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALMEIDA VILHALVA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013742-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VELOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathan henning de teixeira OAB - MT15316/O (ADVOGADO(A))

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14508902. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8012936-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO LUIZ PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA OAB - ES17897 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRAMAR COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SERRAMAR COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ROSANE APARECIDA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a não 

localização de bens penhoráveis via BACENJUD, contudo quedou-se 

inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte Exequente em 

promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada conforme id nº 14389091. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por CALZA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA em face de ELISEU BERNARDO DA SILVA aduzindo 

excesso de execução, pagamento tempestivo da condenação e não 

incidência de honorários advocatícios sucumbenciais. Insta da 

manifestar-se a parte Exequente (id nº 15652229) concordou com os 

cálculos apresentados pela parte Executada e desistiu da cobrança de 

honorários advocatícios sucumbenciais. Diante do exposto, ante a notícia 

de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, em favor da parte 

Exequente, ALVARÁ para levantamento dos valores depositados (id nº 

15384591) no valor de R$ 5.583,92, observando-se os dados bancários 

informados no id nº 15652229. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009461-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12335618. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sobreveio manifestação da parte Embargante 

(id nº 13387426) adimplindo com a importância integral da condenação; 

inclusive constando concordância da parte Requerente, ora Embargada, 

no id nº 13481842 que pugnou pela expedição de alvará. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos e ante o 

adimplemento voluntário e concordência da parte Requerente, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, em 

favor da parte Requerente, ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados (id nº 13387434) no valor de R$ 5.130,05, observando-se os 

dados bancários informados no id nº 13481842. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008141-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 
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previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; O pedido formulado pelo advogado presente na 

audiência de conciliação não comporta acolhimento, uma vez que a parte 

Requerente e seus patronos estavam cientes da obrigatoriedade em 

comparcimento à audiência de conciliação; bem como em caso de 

formulação de acordo entre as partes, trata de circunstância prévia da 

qual estes possuiam conhecimento; logo, não haveria razão em omitir tal 

informação dos autos, permitindo que o processo prosseguisse 

acarretando gastos desnecessários ao Poder Judiciário. Ex positis, 

EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013780-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Embargante, aduziu OMISSÃO 

da sentença proferida no id nº 12384350. Em suas razões argumenta que 

houve a devida justificação quanto a ausência da parte Requerente na 

audiência de conciliação; para tanto, aduziu no id nº 12343895 falha no 

Sistema PJe de onde extrai planilha dos processos que possuem 

audiência designadas. Em que pese o argumento da parte Embargante, 

nao se verifica qualquer omissão na sentença proferida nos autos; em 

verdade, este busca a alteração do mérito da decisão pela via dos 

Embargos de Declaração, o que não é possível. O presente feito foi 

distribuído em 19.12.2017 e, no momento da distribuição, houve a 

designação da audiência de conciliação para 20/03/2018 13h15min; 

portanto, desde a data da distribuição a parte Requerente, através de 

seus patronos já estavam cientes da solenidade designada nos autos. 

Logo, não se pode imputar qualquer falha ao Sistema PJe. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013841-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON COSTA DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Embargante, aduziu OMISSÃO 

da sentença proferida no id nº 12384363. Em suas razões argumenta que 

houve a devida justificação quanto a ausência da parte Requerente na 

audiência de conciliação; para tanto, aduziu no id nº 12344884 falha no 

Sistema PJe de onde extrai planilha dos processos que possuem 

audiência designadas. Em que pese o argumento da parte Embargante, 

nao se verifica qualquer omissão na sentença proferida nos autos; em 

verdade, este busca a alteração do mérito da decisão pela via dos 

Embargos de Declaração, o que não é possível. O presente feito foi 

distribuído em 22.12.2017 e, no momento da distribuição, houve a 

designação da audiência de conciliação para 21/03/2018 10h; portanto, 

desde a data da distribuição a parte Requerente, através de seus 

patronos já estavam cientes da solenidade designada nos autos. Logo, 

não se pode imputar qualquer falha ao Sistema PJe. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011106-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LIMA ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 12285406 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002092-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BATISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012204-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006943-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AL PERSONALIZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

ALMIR GONCALVES OAB - 593.077.061-15 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENKEL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. O presente feito trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por AL PERSONALIZA LTDA - ME em 

face de ENKEL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI – ME visando o 

pagamento da importância original de R$ 1.533,00 referente ao Cheque nº 

000157, Agência nº 1456, Conta Corrente nº 015569-1, Banco Bradesco 

emitido pela parte Requerida. No id nº 16152104 sobreveio manifestação 

da parte Requerente afirmando pela quitação do débito e pugnado pela 

extinção e arquivamento do feito. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a QUITAÇÃO dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008216-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA ALBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 11814938 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010690-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE FORTUNATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Em que pese tenha sido recebido no id nº 14149726 o 

Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, CASSIANE 

FORTUNATO DOS SANTOS; verifico que não foram analisado previamente 

os Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida, VIVO S.A. no 

id nº 12396887. Pois bem, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 12257276 

aduzindo em síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos 

morais, bem como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da 

matéria pelo julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Ademais, apesar de afirmar que localizou o 

contrato de prestação de serviços o mesmo não foi anexado aos autos, 

nem com a contestação nem com os Embargos de Declaração. Sendo 

oportuno efetuar a distinção deste caso concreto em relação ao afetado 

ao julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois além de 

tratarem-se de temas diversos, tal argumento resta prejudicada sua 

análise ante a operação da preclusão, eis que não constou no rol de 

argumento apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Certifique-se a tempestividade do Recurso Inominado Interposto no id nº 

12461047; bem como, em atenção à interpução do prazo recursal pela 

oposição dos Embargos (art. 50 da Lei nº 9.099/95) quanto a interposição 

igualmente de recurso inominado pela parte Requerida. Havendo 

interposição de recurso inominado pela parte Requerida, intime-se a parte 

Requerente para que apresente contrarrazões no prazo legal; após, 

façam os autos conclusos para deliberação. Em caso negativo, uma vez 

que já consta no feito as contrarrazões (id nº 14401381) da parte 

Requerida em face do Recurso Inominado interposto pela parte 

Requerente (id nº 12461047); cumpra-se a decisão de id nº 14149726 

remetendo-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 9611866 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença 

em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007812-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VERGINASSI MARINS BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO E POLONIATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE KAISER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006838-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RJ NASCIMENTO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE REGINA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 11309415 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Oportuno destacar que a prova trazida aos 

autos com os presentes Embargos (ids nº 11498764 e 11498759) não foi 

apresentada originalmente quando da contestação. O art. 435, parágrafo 

único, CPC permite a juntada de documentos já existentes, quando 

demonstrado e justificado o impedimeno de o fazê-lo antes. Descarta-se 

sua exclusão do presente feito, eis que trata-se de prova, onde não se 

vislumbra a má-fé em sua ocultação; porém, seu aporte aos autos tem 

nítido teor em vista à rediscussão do mérito o que, reitera-se, não é 

possível em sede de Embargos de Declaração, devendo a parte 

Embargante valer-se do recurso adequado para tanto. Sendo oportuno 

efetuar a distinção deste caso concreto em relação ao afetado ao 

julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois além de tratarem-se 

de temas diversos, tal argumento resta prejudicada sua análise ante a 

operação da preclusão, eis que não constou no rol de argumento 

apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo 

a sentença em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013338-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INELDE MARIA FIGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 12601420 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem 

como arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 15352721 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de manifestação quanto ao pedido de 

repetição em dobro pelas faturas quitadas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos o presente recurso comporta acolhimento; isto pois 

referido pedido – repetição em dobro – consta expressamente na petição 

inicial, bem como a parte Requerida, em sede de contestação (id nº 

12427782) trouxe aos autos o Termo de Confissão de Dívida e respectiva 

prova do adimplemento do valor parcelado no decorrer do ano de 2018. 

Todavia, referida repetição dever-se-à em sua forma simples, posto que a 

cobrança decorreu em decorrência de divergências quanto a faturamento 

do consumo pela parte Requerida, inclusive sendo tais valores tido como 

indevidos; desta forma, não restou expressamente demonstrada a má-fé 

da parte Requeria em cobrar valore que sabia indevidos, mas sim de 

divergências na aferição dos valores. Por fim, no que tange a majoração 

dos danos morais, este não comporta acolhimento, posto que referida 

alegação em verdade busca alterar o mérito o que resta prejudicado pela 

via eleita. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir, na forma simples, a importância de R$ 1.885,86 (um 

mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos pagamentos e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação; 

mantendo a sentença em todos os seus demais termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013328-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL ALISSON DE SOUZA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

VIVO S.A em face da sentença proferida no id nº 12627777 aduzindo em 

síntese OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença 

em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012330-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESOTTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE MATTOS VALERIO OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
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em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA FOCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE MATOS TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004345-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDI DOS SANTOS BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006926-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por VIVIANI MONTEIRO DA 

SILVA em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. O pedido de desistência formulado pela parte 

Requerente (id nº 15040926) fundamentando-se na necessidade de 

perícia não comporta acolhimento, eis que eivada de evidente má-fé 

processual, motivo pelo qual, com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE 

referido pedido não comporta acolhimento. A perícia grafotécnica arguida 

é desnecessária ante a prova colacionada nos autos eis que em sua 

petição defensiva a parte Requerida trouxe aos autos cópia do contrato 

pactuado entre as partes (id nº 15035711) onde consta inclusive cópia do 

documento pessoal do autor, idêntico ao apresentao em sua petição inicial. 

Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do assinalado pelo juízo de 

origem, não há se falar em declaração de inexistência do débito objurgado, 

na medida em que restou comprovado nos autos a existência da relação 

jurídica entre as partes, conforme “Proposta de Adesão”, devidamente 

assinado pela consumidora e colacionado na contestação e razões 

recursais. 4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 526 de 650



documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência 

da demanda. De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, 

a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de 

suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida 

com a condenação da demandada em danos morais, incorrendo em 

litigância de má-fé e, por tal motivo, impossível o acolhimento do pedido de 

desistência com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste 

sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Cabe salientar que a parte Requerente 

possui negativações preexistentes e posteriores àquela discutida nestes 

autos. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem como 

origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 192,65 

(cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), devidamente 

atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da 

parte Requeridae, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 3% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006845-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANE DOS SANTOS 

DUARTE em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

a existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não há que se 

falar em PRESCRIÇÃO posto que referido prazo tem sua fluência a partir 

da ciência da inscrição; desta forma, incumbia à parte Requerida trazer 

aos autos prova de que a parte Requerente teve ciência da negativação 

em data anterior à constante no extrato juntado aos autos, pois era ônus 

que lhe cabia nos termos do art. 373, II, NCPC. Desta forma REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e, por não vislumbrar questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A parte Requerida, cumprindo seu ônus probatório 

trouxe aos autos cópia do contrato pactuado entre as partes (id nº 

15016199), bem como evidências através das telas sistêmicas que a 

negativação originou-se do referido contrato; desta forma, diversamente 

do que tenta fazer crer a parte Requerente em sua impugnação à 

contestação o débito encontra-se devidamente lastreado. Ora, se desde a 

petição inicial a parte Requerente não negou a existência de relação 

jurídica, ainda de que na forma mais vaga possível, incumbia a esta 

demonstrar o adimplemento do débito; para tanto, bastava que tivesse 

trazido aos autos a fatura vencida em dezembro/2014. Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem como origem 

do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 172,00 

(cento e setenta e dois reais), devidamente atualizada pelo INPC a partir 

dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês a partir da citação da parte Requeridae, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006747-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANDREIA FERREIRA DE 

ANDRADE em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente 

negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu 

turno afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. O pedido de desistência formulado pela parte 

Requerente (id nº 15040089) fundamentando-se na necessidade de 

perícia não comporta acolhimento, eis que eivada de evidente má-fé 

processual, motivo pelo qual, com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE 

referido pedido não comporta acolhimento. A perícia grafotécnica arguida 

é desnecessária ante a prova colacionada nos autos eis que em sua 

petição defensiva a parte Requerida trouxe aos autos cópia do contrato 

pactuado entre as partes (id nº 14898967) onde consta inclusive cópia do 

documento pessoal do autor, idêntico ao apresentao em sua petição inicial. 

Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do assinalado pelo juízo de 
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origem, não há se falar em declaração de inexistência do débito objurgado, 

na medida em que restou comprovado nos autos a existência da relação 

jurídica entre as partes, conforme “Proposta de Adesão”, devidamente 

assinado pela consumidora e colacionado na contestação e razões 

recursais. 4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos o contrato assinado pela consumidora, em obediência ao 

disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência 

da demanda. De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, 

a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de 

suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida 

com a condenação da demandada em danos morais, incorrendo em 

litigância de má-fé e, por tal motivo, impossível o acolhimento do pedido de 

desistência com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste 

sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Cabe salientar que a parte Requerente 

possui negativações preexistentes e posteriores àquela discutida nestes 

autos. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem como 

origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 309,72 

(trezentos e nove reais e setenta e dois centavos), devidamente 

atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da 

parte Requeridae, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 3% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.L.R. SERAFIN SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por A.L.R. SERAFIN 

SERVICOS - ME em face de RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - 

EPP. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do juízo. Os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar a ação monitória por pura incompatibilidade de ritos. Sobre a questão 

do cabimento de ação monitória nos Juizados Especiais, trago um 

enunciado do FONAJE: "Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais". 

Segue a decisão ementada: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIALÍSSIMO. ADAPTAÇÃO AO RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NEM COMVERSÃO DO 

PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese, 

inaplicável a jurisprudência colacionada à fl. 18, que não analisou a 

compatibilidade de processamento da ação monitória com o rito dos 

juizados especiais cíveis estabelecido pela Lei 9.099/95. 2. Conforme texto 

legal específico, a ação monitória tem rito próprio que não se adapta ao rito 

dos Juizados Especiais Cíveis. É que nas ações cíveis propostas perante 

o Juizado especial, quando o autor ingressa com a ação, já é intimado 

para audiência conciliatória e, paralelamente, o réu é citado e intimado para 

esta mesma audiência conciliatória, que preferencialmente deve ser una, 

cumulando a instrução e julgamento em atendimento ao princípio da 

celeridade. Abrem-se três caminhos: a) as partes conciliam e o processo 

é extinto com julgamento do mérito; b) as partes conciliam, mas fazem 

opção por juízo arbitral, que se encarregará de instruir o processo e 

oferecer laudo arbitral para homologação pelo juiz togado; c) as partes 

não conciliam e prossegue-se na instrução e julgamento do feito por juiz 

togado. Este é o caminho natural das ações cognitivas cíveis em sede dos 

juizados especiais. 3. E por força do que prescrevem os artigos 1.102b e 

1.102c do Código de Processo Civil, o juiz não poderá modificar o rito da 

monitória para adaptá-la ao rito da Lei 9.099/95, eis que naquela ação, 

estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de plano a 

expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo que dentro deste prazo o réu poderá oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se não 

forem opostos embargos, se constituirá, de pleno direito, o título executivo 

judicial, ocasião em que o mandado inicial será convertido em mandado 

executivo, prosseguindo-se para a expropriação de bens do devedor e 

satisfação do crédito exigido. 4. A flagrante diferença do rito da ação 

monitória com o rito da ação de cognição submetida ao rito dos juizados 

especiais cíveis impede seu processamento nesta sede especial. Neste 

sentido Acórdão nr. 329014, 20080110097309ACJ, Relator: ALFEU 

MACHADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicado no DJE: 14/11/2008. Pág.: 108, e Acórdão nr. 192531, 

20030110884390ACJ, Relator: TEOFILO CAETANO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJU SECAO 3: 

31/05/2004. Pág.: 54. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de 

acórdão, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas adicionais e 

sem condenação em honorários advocatícios à falta de contrarrazões. 

(TJDFT, Acórdão n.652473, 20120310280242ACJ, Relator: DEMETRIUS 

GOMES CAVALCANTI, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 

14/02/2013. Pág.: 240 - grifo nosso). A incompatibilidade de ritos é 

evidente, sendo que a própria marcha processual deste feito comprova. 

Na sistemática do Juizado Especial, após recebida a petição inicial, ocorre 

automaticamente a designação de audiência de conciliação com a citação 

da parte Requerida para o seu comparecimento. Por outro lado, no rito 

especial da Ação Monitória distribuida a demanda determina-se a citação 

da parte Requerida para pagamento. A incompatibilidade da Ação Monitória 

perante o Juizado Especial é pacificado em nossa jurisprudência. Vide: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 

51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006319826, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro 

Barbosa, Julgado em 30/03/2017 - grifo nosso). A E. Turma Recusal do 
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TJMT além de reconhecer tal incompetência vislumbra sua conversão em 

ação de execução, quando presentes os requisitos, o que não ocorre no 

presente caso: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Em observância aos critérios que 

orientam os processos que tramitam nesta Justiça Especializada, 

notadamente os da economia processual e celeridade, é possível a 

conversão da ação monitória, que tem rito incompatível com o 

microssistema dos Juizados Especiais, em ação de execução, quando o 

título preenche os requisitos legais. Sentença mantida. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 201656820128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 

23/08/2016 - grifo nosso). Desta feita, ainda que a parte Requerida seja 

considerada revel eis que compareceu à audiência de conciliação e não 

ofertou defesa no prazo legal; tem-se óbice por questão de direito que não 

se sujeita à presunção relativa de veracidade dos fatos. Ex positis, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, II da 

Lei nº 9.099/95 ante a INCOMPETÊNCIA de JUÍZO para o processamento 

da Ação eis que dotada de rito especial. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010135-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANDERSON DOS SANTOS LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CAMPO - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. O presente feito trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por MULT CARD CARTOES LTDA – EPP em face de PRO CAMPO 

- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA visando o pagamento da 

importância original total de R$ 9.921,68 referente aos boletos juntados 

aos autos. No id nº 15305634 sobreveio manifestação da parte 

Requerente afirmando pela quitação do débito e pugnado pela extinção e 

arquivamento do feito. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a QUITAÇÃO dos DÉBITOS 

discutido nestes autos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013736-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO COSTA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008982-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AUGUSTO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda na qual a parte 

Requerente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a não 

localização da parte Requerida, contudo quedou-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 
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despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO SEVERINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por NATURA COSMÉTICOS S.A 

em face de LEONALDO SEVERINO DOS REIS aduzindo excesso de 

execução. Posteriormente, a parte Executada, ora Impugnante, juntou aos 

autos (id nº 14817071) comprovante complementação de pagamento, nos 

termos postulados pela parte Exequente no id nº 11845965. Por fim a parte 

Exequente concordou com referido depósito no id nº 15153734 e pugnou 

pela expedição de alvará e extinção do feito. Diante do exposto, ante a 

notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 

924, II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, em favor da parte 

Exequente, ALVARÁ para levantamento dos valores depositados (id nº 

14817084) no valor de R$ 587,45, observando-se os dados bancários 

informados no id nº 15153734. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000430-48.2016.8.11.0015

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:

MARCIA DOS SANTOS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013519-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS RODOVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARCOLIN OAB - MT16429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004872-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES MOREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010996-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN AMORIM LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. BRADESCO S/A CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. No id nº 13572118 a parte Requerente foi intimada a 

manifestar-se quanto ao descumprimento da obrigação; contudo 

quedou-se inerte. Desta forma, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e cautelas de praxe, eis que já houve a extinção da fase de 

cumprimento de sentença do feito no id nº 9980038. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006224-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANE MARIA RIBEIRO 

em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a 

existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A perícia grafotécnica arguida é desnecessária ante 

a prova colacionada nos autos eis que em sua petição defensiva a parte 

Requerida trouxe aos autos cópia do contrato pactuado entre as partes (id 

nº 14615882) onde consta inclusive cópia da CNH da parte Requerente, 

cuja foto possui correspondência com o RG apresentado por esta em sua 

petição inicial. Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do 

assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito objurgado, na medida em que restou comprovado 

nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, conforme 

“Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora e 

colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 3% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA GONCALVES & GONCALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado relatório com fulcro no art. 38 da lei 9099/95. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por COSTA 

GONÇALVES E GONÇALVES LTDA em face de Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A- CEMAT-atual ENERGISA. Aduz a Requerente que no 

mês de Novembro de 2017 a Requerida realizou inspeção unilateral em 

sua unidade consumidora e verificou falhas nos aparelhos de medição, 

vindo a imputar-lhe uma recuperação de consumo no valor de R$ R$ 

3.403,69 (três mil quatrocentos e três reais e sessenta e nove centavos). 

No entanto, após a troca do medidor as contas continuaram vindo à 

mesma média de consumo o que sugere que não havia prejuízos. Sendo 

assim, considerando a ausência de culpa pelo defeito no aparelho de 

medição e a inexistência de alteração de consumo requer a 

desconstituição da cobrança bem como indenização em danos morais. Por 

seu turno a Requerida alega que a fatura de recuperação de consumo é 

decorrente de uma deficiência técnica constatada no aparato de medição 

de energia elétrica da Requerida. Que procedeu conforme as exigências 

da Aneel tendo sido emitido o TOI, encaminhado o medidor para pericia 

junto ao Inmetro onde foi constatado o defeito e finaliza esclarecendo que 

apesar do fato não ter se dado por culpa da Requerente, a resolução 

404/2010 da Aneel permite a compensação da diferença mesmo que o 

defeito não tenha sido causado pelo consumidor, e portanto entende 

devida a cobrança da compensação. É o relatório. DECIDO. A questão 

posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 

8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa 

litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de 
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serviços. De igual sorte, o apelado se amolda à figura do consumidor 

prevista no art. 2º do CDC. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a 

concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva 

pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 

do mesmo diploma legal. No caso, verifica-se que Requerida ao realizar 

inspeção de rotina verificou que um dos aparelhos de medição estavam 

inoperantes. Sobre esse assunto a Resolução da ANEEL nº 414/2010 que 

regulamenta a matéria dispõe: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular,a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. Na sequencia prevê que depois de flagrada 

a irregularidade no medidor, este será retirado/trocado e submetido à 

perícia/avaliação técnica, seja a critério da concessionária ou a pedido do 

consumidor (art. 129, §1º, II). Infere-se do conjunto probatório que, no dia 

14.11.2017, a Requerida procedeu à inspeção no medidor de energia 

elétrica (unidade consumidora nº 2084083-1),oportunidade em que restou 

lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 624031 e ainda,que 

o medidor foi substituído para análise técnica em laboratório, com ciência 

expressa da Requerida do dia e hora da perícia. Foi apresentado o 

Relatório de Ensaios de Medidor Eletrônico nº 128/2018, confeccionado 

pelo Inmetro, emitido em 04/01/2018, pela responsável técnico Acendino 

Adolfo Josetti, cujo resultado da análise descreve as seguintes 

observações e conclusões (ID 13306084): O medidor não esta 

funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico acima 

referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com 

sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com o segundo elemento 

inoperante. Sob esse aspecto, denota-se que a Requerida demonstrou a 

existência de falha na prestação do serviço, tendo sida apurada a 

irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão 

oficial de pesos e medidas (INMETRO), o que torna possível a cobrança 

complementar da diferença de consumo, desde que observadas às 

normativas administrativas para a espécie. Para fins de prova da 

mostram-se suficientes alguns dos elementos colacionados pela defesa, 

quais sejam: 01) Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI detalhando a 

irregularidade constatada. 02) Perícia Administrativa no medidor realizada 

por órgão competente - metrológico oficial (Inmetro) – que confirma a 

ocorrência de violação do aparelho. 03) Demonstração de aumento no 

registro de energia consumida, assim como a sua estabilidade após a 

troca do medidor adulterado. Nota-se que a Recorrente observou o 

contido no artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010, adotando 

todas as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração dos fatos. Se há irregularidade que permite a redução na 

medição de consumo, independentemente de culpa, resta evidente que o 

beneficiado foi o usuário do imóvel, de modo que a ausência de prova da 

autoria da irregularidade não afasta o dever de responder pelas 

diferenças que deixaram de ser faturadas em prejuízo da concessionária. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA 

CONCLUSIVA – DÉBITO LEGÍTIMO – DÍVIDA PRETÉRITA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução 

Normativa nº 414/2010). Provada a falha no registro, reconhece-se o 

direito da recorrente à cobrança da diferença do consumo, sob pena de 

enriquecimento sem causa do usuário do serviço. Segundo o STJ, é 

vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se 

tratar de inadimplemento de débito antigo. (DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, 

Publicado no DJE 17/09/2018) De igual modo não merece acolhimento à 

assertiva do Recorrido no sentido de que o procedimento administrativo 

tenha sido realizado de forma unilateral, uma vez que a inspeção técnica 

realizada na unidade consumidora pelos prepostos da empresa 

Recorrente foi acompanhada pela consumidora identificada como Cirene 

Justina Rodrigues consoante assinatura lançado no Termo de Ocorrência 

e Inspeção, documento em que consta a notificação da perícia técnica que 

seria realizada no medidor. Denota-se ainda, que em nenhum momento a 

Requente relatou desconhecer a pessoa identificada na ocorrência, ao 

contrário, manteve-se silente quanto aos argumentos lançados na peça 

defensiva. Portanto, restando comprovado no feito que a inspeção na 

unidade do Requerente foi acompanhada por pessoa identificada, a qual 

recebeu o TOI e a notificação para acompanhamento da perícia técnica do 

equipamento de medição, conforme disposições insertas nos §§ 2.º e 7.º 

do artigo 129 da Resolução de n.º 414/2010, tem-se como lícita a 

cobrança efetuada. Configurada a legalidade da cobrança de débito 

resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há que se falar 

em indenização por danos morais, uma vez que a Requerente não foi 

ofendida em sua honra e dignidade. Isto posto JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Inicial e, por conseguinte 

DECLARO devida a cobrança de recuperação de consumo. DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do disposto 

no art. 55 da lei 9099/95. Decorrido prazo legal arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. Intime-se, Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007792-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO HASSELSTROM (REQUERIDO)

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA – EPP em face de AGNEIA LUCIANA 

LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM e EUGENIO HASSELSTROM. Em sua 

petição inicial a parte Requerente aduziu ser credora das partes 

Requeridas na importância original total de R$ 8.040,00 referente aos 

contratos de prestação de serviços educacionais referentes ao Primeiro e 

Segundo ano do Ensino Fundamental - período vespertino. Devidamente 

citados (id nº 15551758) a segunda parte Requerida, EUGENIO 

HASSELSTROM, compareceu na audiência de conciliação (id nº 

15575016) na qual entabulou acordo com a parte Requerente, que por sua 

vez desistiu da demanda em face da primeira parte Requerida, AGNEIA 

LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM. Sobrevio manifestação da 

advogada dativa da parte Requerida (id nº 15795574) arguindo a 

prescrição como causa impeditiva para homologação do acordo celerado 

em audiência de conciliação (id nº 15575016) pugnando pela prescrição e 

aduzindo ausência de contraditório e ampla defesa. É a síntese do 

necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente não se vislumbra qualquer 

ofensa ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa 

insculpido no art. 5º, LV, CF. O contraditório manifesta-se, nas palavras 

de Fredie Didier Jr, em duas facetas: a formal, ou seja, a participação, isto 

é efetivamente ser comunidade dos autos, ser intimando e cientificado dos 

atos processuais; e, na faceta substancial, ou poder influenciar nos 

autos, permitir que ela seja ouvida. E nesta última faceta que se tem 

entendido e conceituado o princípio da ampla defesa em matéria 

processual civil. No presente caso em concreto, ambas as facetas foram 

observadas. Todavia, não se pode confundir a possibilidade que o réu 

possui de exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa com a 

imposição de que o Juízo assuma às vezes de defensor do réu, quando 

este, voluntariamente não constitui patrono nos autos. Constava 

expressamente no mandado de citação (id nº 15551758), por tratar-se de 

modelo gerado automaticamente pelo Sistema PJe criado pelo TJMT, a 

faculdade do réu comparecer à solenidade acompanhado de seu 

advogado. Ora, se este possuia ciência prévia da possibilidade de 

fazer-se acompanhar de profissional habilitado, o seu comparecimento 

sem referida assistência importa em presumir que o mesmo dispensou, 

num primeiro momento, referido auxílio. Especificamente quanto ao acordo 

entabulado entre as partes em sede de audiência de conciliação, não se 

vislumbra quaisquer causas impeditivas de sua homologação. Ainda que 

tenha ocorrido a prescrição do débito, aplica-se ao presente caso o 

disposto no art. 191, CC. Ora, em se tratando de dívida, a prescrição 
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apenas chancelaria a impossibilidade do credor em valer-se dos meios 

extrajudiciais ou judicias para ver satisfeita sua pretensão; todavia, 

referido débito ainda continua existindo, tando que a título de exemplo, 

tem-se o art. 882, CC no qual impede o ressarcimento pelo pagamento de 

dívida prescrita. Pois bem, o art. 191, CC dispõe quanto à renúncia da 

prescrição: Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou 

tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a 

prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos 

do interessado, incompatíveis com a prescrição. As partes entabularam 

dois contratos de prestação de serviços educacionais, respectivamente 

em, 31.01.2011 (id nº 8322607) e 09.12.2011 (id nº 8322597). A parte 

Requerida busca a declaração da prescrição com base na data de 

assinatura dos respectivos contrato, eis que visivelmente entre as datas 

supra e a distribuição da demanda (29.06.2017) já haveria superado o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 206, §5º, I, CC. Todavia, 

curial destacar que, apesar dos referidos contratos terem sido pacutados 

em 31.01.2011 e 09.12.2011, seus respectivos valores foram diluídos em 

parcelas mensais iguais e sucessivas, ou seja, em mensalidades 

escolares, nos termos das cláusulas terceira e quarta dos referidos 

contratos. Neste caso, o prazo prescricional será aferido, não a partir da 

data de assinatura, mas sim tendo por base os respectivos vencimentos 

mensais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. 

PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. Com fulcro no art. 206, §5º, I, do CC/2002 e no 

princípio da actio nata, a aferição do prazo prescricional incidente no caso 

em tela dar-se-á da data de vencimento de cada uma das parcelas do 

contrato entabulado entre as partes, o que impõe a reforma parcial da 

sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Apelo 

parcialmente provido. Unânime. (Apelação Cível Nº 70078686839, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Julgado em 26/09/2018 - grifo nosso). Havendo, portanto, em 

tese, prescrição apenas das parcelas vencidas entre janeiro/2011 e 

junho/2012, uma vez que o vencimento de cada parcela ocorre até o 5º 

dia de cada mês (cláusula sexta); ou seja, não incidirá a prescrição 

referente às mensalidade entre julho e dezembro/2012. Entretanto, como já 

salientado, o art. 191, CC acima citado, permite a renúncia, expressa ou 

tácita, da prescrição já consumada; logo, a parte Requerida, ao entabular 

acordo com a parte Requerente inequivocamente praticou ato incompatível 

com a prescrição. Vale ainda destacar que a decretação de ofício da 

prescrição somente seria possível após a formulação do contraditório e 

oitiva das parte, não apenas para evitar decisões surpresas, mas também 

em respeito à eventual interese do devedor em saldar seu débito ainda qu 

prescrito. Assim, da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes, SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA – EPP e 

EUGENIO HASSELSTROM, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). 

HOMOLOGO a desistência quanto à primeira Requerida, AGNEIA LUCIANA 

LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM, e JULGO, quanto a esta, EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 485, VIII, NCPC. 

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. RETIFIQUE-SE a representação processual da parte Requerida, 

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM, uma vez que a 

nomeação de advogada dativa referia-se expressamente apenas à 

segunda parte Requerida. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente 

feito com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013768-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11831157. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sobreveio manifestação da parte Embargante 

(id nº 13259476) adimplindo com a importância integral da condenação; 

inclusive constando concordância da parte Requerente, ora Embargada, 

no id nº 14359218 que pugnou pela expedição de alvará. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos auos, EXPEÇA-SE, 

em favor da parte Requerente, ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados (id nº 13259517) no valor de R$ 5.337,60, observando-se os 

dados bancários informados no id nº 14359218. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002831-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA MARCIA SOUSA em face de VIVO S.A. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente por débitos que afirma desconhecer. Em sua defesa a parte 

Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos. 

INAPLICÁVEL ao presente caso a REVELIA ante a citação ter ocorrido 

após a audiência de conciliação. Referida solenidade foi designada para 

06.11.2017 às 15h30min; porém, o AR citatório (id nº 12313001) somente 

foi entregue à parte Requerida em 10.11.2017. Desta forma, deve ser 

aceita a defesa ofertada em 14.11.2017 (id nº 10710333). Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Em sua petição inicial a parte Requerente, não negou a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, mas sim limitou-se a arguir 

ser a inscrição indevida pois não possui débitos com a parte Requerida; 

que por seu turno em sua defesa limitou-se em arguir pela inexistência de 

danos morais. Após breve síntese, tenho que a causa de pedir, delimitada 

pela parte Requerente deve se restringir à alegação quanto à ausência do 

débito; tanto que não consta como pedido a declaração de inexistência de 

relação de consumo, mas apenas a declaração de absuvidade da 

cobrança. Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do Código 

de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre 

as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da prova, posto que, 

havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente trazer aos autos 

comprovante de que o débito negativado, se encontrava quitado ou ainda 

que a fatura vencida não corresponderia ao valor negativado, por 

tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. Incumbe 

salientar que se a parte Requerente busca dano moral em virtude tão 

somente na ausência de comunicação da inscrição de seu nome em 
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cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser dirigida ao arquvista 

consultado, posto que incumbe a este a exclusiva responsabilidade em 

informar ao consumidor a existência de apontamento, nos termos do dever 

do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA PAULA FREIRE em 

face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência 

de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro 

de inadimplentes eis que a parte Requerente negou a existência de vínculo 

jurídico com a parte Requerida que por seu turno afirmou pela regularidade 

da negativação e existência do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Inicialmente merece acolhimento a IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA, 

uma vez que a parte Requerente pretende a declaração de inexistência do 

débito cumulada com indenização por danos morais; por consectário 

lógico, ambos os valores compõe o valor da causa. Por seu turno as teses 

quanto ao COMPROVANTE de ENDERÇO e EXTRATO de NEGATIVAÇÃO 

não prosperam; este, pois a parte Requerida possui igual acesso a tais 

banco de dados, podendo, se for o caso, efetuar consulta visando 

demonstrar divergências com o documento apresentado. Já aquele 

trata-se de circunstância que pode ser corrigida a qualquer tempo. Desta 

forma REJEITO as PRELIMINARES e por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Conforme se extrai da petição inicial a 

parte Requerente nega a existência de vínculo jurídico, para tanto dentre 

seus pedido busca explicitamente a anulação do negócio jurídico e 

inegibilidade do débito. Em que pese tais argumentos, a parte Requerida 

satisfatoriamente demonstrou a existência de liame subjetivo entre as 

partes materializado pelos contratos anexados no ids nº 15023632 e 

15023639 e que possuem cópia idêntica do documento de identidade 

apresentado pela parte Requerente nos ids nº 14140849 e 14140853. 

Incumbe ressaltar que, neste cenário, há posicionamento firmado pela 

douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido de ser desnecessária a 

realização de perífica grafotécnica. Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição de diversas 

lides para tanto açoriando a máquina judiciária. A legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 243,34 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e quatro 

centavos), devidamente atualizada pelo INPC a partir dos respectivos 

vencimentos e com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação da parte Requeridae, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o valor da causa 

para nele fazer consta a importância de R$ 10.243,34 (dez mil e duzentos 

e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) correspondentes à 

soma dos pedidos formulados pela parte Requerente. Ainda, CONDENO da 

parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 

4% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 

81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013481-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DA SILVA MARCOLINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte Exequente, foi devidamente intimada a manifestar-se para dar 

prosseguimento ao feito, ante a inércia da parte Executada em cumprir 

voluntariamente a obrigação, contudo quedou-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003209-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MARCHI DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada dar prosseguimento no feito 

apresentando os títulos extrajudiciais na Secretaria deste Juízo, contudo 

quedou-se inerte. Desta forma, considerando a inércia da parte Exequente 

em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. 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. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005278-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPUM BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento de custas processuais nos termos da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006886-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Insta salientar que, o feito comporta 

julgamento antecipado, uma vez que a prova documental é suficiente para 

o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova 

em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. A reclamante assevera que compareceu na instituição 

financeira requerida, permanecendo por mais de 3 (três) horas 

aguardando atendimento. O reclamado alegou ausência dos pressupostos 

ensejadores da responsabilidade civil; critérios para aferição dos danos 

morais; ausência de caráter absoluto da inversão do ônus da prova, bem 

como impugnou os documentos acostados à inicial. Inobstante as 
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alegações do reclamado, cumpre destacar que a reclamante comprovou 

ter comparecido na agência bancária, aguardando na fila de espera para 

atendimento pelos seus prepostos, por período superior à 03 (três) horas, 

conforme documentos acostados à inicial. Registre-se que tais 

documentos são suficientes para demonstrar o tempo de espera 

enfrentado pela reclamante, especialmente porque é incontroverso nos 

autos que a senha apresentada pelo reclamante foi fornecida pelo 

reclamado. Diante disso, houve desrespeito ao que determina a Lei 

Municipal n.° 680/2002, que, em seu artigo 1°, prescreve que os 

estabelecimentos bancários que operem no município de Sinop são 

obrigados a atender os usuários no prazo máximo de 15 minutos, nos dias 

normais, e de 30 minutos nos dias de maior movimento, como véspera e 

após feriados prolongados, dias de pagamento de funcionários públicos 

etc. Por outro lado, embora a espera por atendimento bancário por tempo 

superior ao previsto na legislação municipal e/ou estadual, por si só, não 

gera danos morais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 

existem situações que ultrapassam o mero dissabor, como no caso sub 

judice, em que o reclamante aguardou 05 horas para realizar um serviço 

bancário. Com efeito, incumbe aos bancos, enquanto prestadores de 

serviço, tomar as providências necessárias ao bom atendimento aos 

usuários, disponibilizando funcionários e estrutura suficiente para 

atenderem a demanda. Não o fazendo, devem arcar com as 

consequências, notadamente no que se refere a eventual prejuízo (ainda 

que moral) sofrido pelo usuário de seus serviços. A propósito: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. 

TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA 

DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA. PADECIMENTO MORAL, 

CONTUDO, EXPRESSAMENTE ASSINALADO PELA SENTENÇA E PELO 

ACÓRDÃO, CONSTITUINDO FUNDAMENTO FÁTICO INALTERÁVEL POR 

ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00, 

CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). 1.- A 

espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada 

a outros constrangimentos, e reconhecida faticamente como provocadora 

de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral. 2.- A só 

invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. 3.- Reconhecidas, pela sentença e pelo 

Acórdão, as circunstâncias fáticas do padecimento moral, prevalece o 

julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 4.- Mantém-se, por razoável, o valor 

de 3.000,00, para desestímulo à conduta, corrigido monetariamente desde 

a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do 

banco responsável e, inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de 

menor monta, ante aludidas forças econômicas. 5.- Recurso Especial 

improvido.” (STJ, REsp 1218497/MT, T3-Terceira Turma, Relator: Min. 

Sidnei Neneti, Data Julgamento: 11/09/2012, Publicação DJe: 17/06/2012) 

grifos nossos Ressalte-se que o argumento do banco Requerido de que o 

serviço não era para atendimento no caixa, não justifica a espera de 

inacreditáveis 03 (três) horas pelo cliente/consumidor. Por fim, no que 

tange ao quantum indenizatório, é de se levar em conta as peculiaridades 

do caso, pois a indenização deve ser fixada de modo a não causar 

enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como não pode servir 

de estímulo ao autor do ilícito. Destarte, considerando que o reclamado é 

uma grande instituição bancária, bem como o tempo que o reclamante 

permaneceu aguardando atendimento, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) se mostra justo e razoável para reparar o dano. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ (“A 

correção monetária do valor da indenização do dano moralincide desde a 

data do arbitramento.”). Sem condenação ao pagamento de 

custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013629-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILEIA PEREIRA OLIVEIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando, em síntese, que 

teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente. A reclamada 

apresentou contestação alegando que a reclamante possui débitos, sendo 

devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Inicialmente, há 

que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Insta elucidar que a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por ausência de 

adimplemento de faturas deve obedecer ao art. 6º, da Lei Federal nº 8.987 

/95, que dispõe que as concessionárias dos serviços públicos devem 

prestar serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas e só podem ser interrompidos com 

o prévio aviso. Nesse sentido: TJ-MT Ementa: AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO - DESPROVIDO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

INADIMPLÊNCIA – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – 

ILEGALIDADE – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM - 

INALTERADO – JUROS – DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

– DO ARBITRAMENTO - DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora haja previsão legal para o corte de energia quando há 

inadimplência do consumidor, só é lícita quando precedida de aviso prévio. 

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros de mora 

devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do 

arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362 do c. STJ. (TJ-MT 

AgR 108822/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 04/09/2015) 

Verifico nos autos que não há comprovação que a Requerida efetuou 

qualquer aviso prévio referente à suspensão no fornecimento de energia 

elétrica. Ainda, deve a concessionária utilizar-se de meios hábeis para 

receber os eventuais pagamentos em atraso, e não efetuar a suspensão 

de serviços essenciais. No que tange aos alegados danos morais, restou 

comprovado que a Requerente em razão do ocorrido passou por diversos 

problemas e transtornos por culpa da Requerida, razão pela qual reputo 

devida a indenização por danos morais. Frise-se, ainda, que não merece 

prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a considerações 

de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil 

por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, 

físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão 

de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e 

a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, 

dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 
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causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Nesse passo, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil : “Como tenho sustentado em minhas Instituições de 

Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados 

dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver 

ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos 

do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 

oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que 

pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

REQUERIDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma da 

Sum. 362 do STJ. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005074-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE S. PINTO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE SILVA PINTO OAB - 922.236.991-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008680-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi valor exorbitante referente ao consumo de 

energia não faturada. A Requerida aponta que foram realizados os 

procedimentos corretos para apuração da irregularidade, inclusive, 

perícia, sendo devidos os valores, de acordo com a legislação pertinente. 

Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Verifico que após a realização da vistoria na 

referida Unidade Consumidora o registro de consumo aumentou 

consideravelmente, sendo que antes da mesma o consumo era ínfimo o 

que causa certa estranheza. Inobstante, a ausência de comprovação da 

autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 
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CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013150-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - 

ME em face de DIEGO RODRIGUES CARPES. A parte Requerente aduz ser 

credora da parte Requerida na importância original total de R$ 22.473,53 

(vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três 

centavos) referente às ordens de serviço e um cheque pela prestação de 

serviços e venda de peças automobilísticas juntadas aos autos. A parte 

Requerida, foi citada, conforme id nº 16132400, porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 

16490275. Não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação 

carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância original total de 

R$ 22.473,53 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), devendo cada parcela ser atualizada pelo 

INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir 

dos respectivos vencimentos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006511-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 
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sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012935-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALEXSANDER CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por VIEIRA & W. VIEIRA 

LTDA. - ME em face de VALTER ALEXSANDER CARVALHO DA SILVA. A 

parte Requerente aduz ser credora da parte Requerida na importância 

original total de R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente ao cheque nº 

000148 do Banco Bradesco, agência n° 0234 e conta n° 016120. A parte 

Requerida, foi citada, conforme id nº 16407500, porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 

16462651. Não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação 

carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente a importância original total de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), atualizado pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir doa data do vencimento e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006947-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AL PERSONALIZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

ALMIR GONCALVES OAB - 593.077.061-15 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por AL PERSONALIZA LTDA - ME em 

face de SILVIO CESAR DA SILVA. A parte Requerente aduz ser credora 

da parte Requerida na importância original total de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) referente ao cheque nº 901206 da CEF, agência n° 0854 e conta n° 

01004732-7. A parte Requerida, foi citada, conforme id nº 16361588, 

porém não compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se 

do termo anexo ao id nº 16411352. Não comparecendo a parte Requerida 

à audiência de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 

18 da Lei nº 9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não 

apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Todavia, no que 

tange ao pedido de condenação em honorários advocatícios referido 

pedido não comporta acolhimento eis que encontra óbice no disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95 que veda a condenação em honorários 

advocatícios, de tal forma que referido pleito, caso fosse concedido, seria 

uma forma de contornar tal vedação. Por fim, no que tange ao pedido de 

perdas e danos, por tratar-se de fato constitutivo do direito do autor, nos 

termos do art. 373, I, NCPC, incumbia a este a prova do efetivo prejuízo, 

não bastando apenas a alegação. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância original total de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir doa data do vencimento e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004871-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES MOREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDELBERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, objetivando o 

ressarcimento dos valores pagos antecipadamente em razão de um 

locação e ainda indenização pelos alegados danos morais que sofreu com 

a atitude da reclamada. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. O requerido foi devidamente citado, conforme se 

verifica da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de 

Recebimento, aportados à mov. n.º 27, sendo que para levar a efeito 

referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II 

da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 
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veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. Verifico que o requerente insurge-se quanto a atitude da 

requerida, a qual informou a troca de apartamento, contudo, informa a 

Autora que o apartamento oferecido era de condições inferiores daquele 

locado primeiramente, motivo pelo qual cancelou a reserva e requereu a 

restituição de seu dinheiro. Diante disso, é devido o ressarcimento do 

valor pago antecipadamente tendo em vista que a locação não ocorrera 

por motivos alheios à vontade da Requerente. No que tange aos alegados 

danos morais, restou comprovado que a Requerente em razão do ocorrido 

passou por diversos problemas e transtornos por culpa da Requerida, 

razão pela qual reputo devida a indenização por danos morais. Frise-se, 

ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil : “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

formulados na presente ação, para condenar a REQUERIDA ao pagamento 

de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a título de indenização por 

danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do 

efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação 

da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora, e 

ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma 

da Sum. 362 do STJ. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA 01428651179 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por RENAVISAT MONITORAMENTO DE 

VEICULOS LTDA - ME em face de LUIS CARLOS DA SILVA 01428651179. 

A parte Requerente aduz ser credora da parte Requerida na importância 

original total de R$ 1.200 ,00 (um mil e duzentos reais) referente multa 

contratual por rescisão antecipada causada pela parte Requerida. A parte 

Requerida, foi citada, conforme id nº 12792078, porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 

12890756. Não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação 

carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente a importância original total de R$ 1.200 ,00 (um mil e 

duzentos reais), atualizado pelo INPC e incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir doa data da rescisão contratual e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011608-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELIZE COVATTI (EXECUTADO)

LADIR AVELINO COVATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme adjudicação realizada. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007085-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MEISTER NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANDRESSA BIELSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS HIPOLITO GALLI OAB - PR38735 (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE CAETANO DE PAULA OAB - PR38441 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI OAB - SP190095 (ADVOGADO(A))

AUGUSTO RODRIGO GOZZE OAB - PR49710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Insurgem-se os reclamantes 

quanto a falha na prestação de serviços por parte da requerida, de seu 

vôo agendado que tinha como destino a cidade de Cuiabá/MT onde 

pegariam outro voo com destino final a Londrinha-PR. Contudo, o voo 

seguiu para Campo Grande-MS, fazendo com que os Requerentes 

tivessem que alugar um carro para chegarem em seu destino desejado. 

Discorre que a mudança teve efeito dominó em sua programação, gerando 

danos morais e materiais indenizáveis. Restando infrutífera a audiência de 

conciliação, a Requerida apresentou contestação. Em sua defesa a 

Requerida alega que o atraso se deu em razão das condições 

meteorológicas, sendo caso fortuito externo, portanto, força maior 

excludente de ilicitude. Considerando a inexistência de preliminares 

hasteadas, passo ao julgamento do mérito da demanda. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que os reclamantes adquiriram previamente passagens aéreas 

da companhia reclamada. No caso vertente, verifico que ocorreu a 

mudança do local de chegada, sendo que o voo pousou em Campo 

Grande em vez de Cuiabá, gerando transtornos de ordem material e moral 

devido ao fato que os Requerentes tiveram que alugar um carro para 

chegarem em seu destino final pois se aguardassem o voo até Cuiabá 

perderiam a conexão a Londrina-PR. A reclamada em sua contestação, 

alega que a mudança ocorreu em razão das condições climáticas, sendo o 

problema imprevisível e inesperado, suscitando excludente de 

responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido de indenização 

por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. MAU TEMPO. ÔNUS DA PROVA DO 

FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. PRESENTE. 1.A IMPOSSIBILIDADE 

DE VOAR POR MAU TEMPO DEMANDA PROVA, CUJO ÔNUS RECAI 

SOBRE O FORNECEDOR, NÃO PRODUZIDA A CONTENTO, NÃO 

DEMONSTRADA FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. 2.A 

PERDA DE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO EM 

RAZÃO DE ATRASO NO VOO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. 

3.A REPARAÇÃO DE DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NÃO 

MERECE REPAROS. 4.RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO 

ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, SERVINDO A SÚMULA DE JULGAMENTO DE 

ACÓRDÃO. 5.RECORRENTE SUCUMBENTE ARCARÁ COM CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 20% DO 

VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO. (TJ-DF - ACJ: 20130110542574 

DF 0054257-49.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS 

LEITE, Data de Julgamento: 17/09/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/09/2013 . Pág.: 226)” (grifei) Assim, ressalvando o entendimento deste 

juízo de que as condições meteorológicas devem ser consideradas como 

excludente de ilicitude, por tratar-se de força maior e, portanto, medida 

necessária para garantir a segurança esperada no transporte aéreo, é 

bem de ver que o ônus da prova é da companhia aérea. In casu, repito, 

não restou demonstrado nos autos. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do 

vôo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante surge da falha na prestação do 

serviço da reclamada, sendo os passageiros daquele vôo surpreendidos 

com o descaso e a desconsideração destes na qualidade de 

consumidores. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 
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caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos reclamantes, que servirá, a 

um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada AZUL 

LINHAS AÉREAS a pagar R$2.208,99 (dois mil duzentos e oito reais e 

noventa e nove centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, 

acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo 

(súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês a contar da citação da 

parte requerida, momento da constituição em mora da devedora e, ainda, a 

pagar aos reclamantes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004678-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONNYE PERUZZO GADANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A 

(ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA NOBRES DA PAZ ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA – EPP em face de MERCIA NOBRES DA PAZ ROSA. A 

parte Requerente aduz ser credora da parte Requerida na importância 

original total de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais) 

referente às mensalidades pela prestação de serviços educacionais. 

Pugnando pela aplicação da multa contratual fixada em 2%, conforme 

cláusula sexta do contrato (id nº 4150605). A parte Requerida, foi citada, 

conforme id nº 12114954, porém não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme verifica-se do termo anexo ao id nº 12929510. Não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, apesar de 

devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 9.099/95; bem como aliado 

ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da 

revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta 

forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. A parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de 

seu direito, conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente a importância original total de R$ 5.670,00 (cinco mil 

seiscentos e setenta reais), atualizado pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir doa data da rescisão 

contratual; bem como incidência da multa contratual fixada em 2% (dois 

porcento) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE WILASANTE SARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por ANALICE 

WILASANTE SARATE em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. A controvérsia da demanda 

cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente a qual nega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a parte 

Requerida aduziu que o débito negativador tem origem em contrato 

pactuado entre a parte Requerente e a CEF, posteriormente objeto de 

cessão de crédito à parte Requerida. Inicialmente, DECRETO A REVELIA 

da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

devidamente intimada via DJe (id nº 14627336) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 15260502). Contudo, isto não acarreta na 

presução absoluta da veracidade dos fatos arguido em sede de petição 

inicial, motivo pelo qual passo a análise da contestação apresentada nos 

autos. Não há que se falar em INCOMPETÊNCIA por necessidade de 

PERÍCIA CONTÁBIL visto que a causa de pedir e o pedido não discutem 

divergências dos valores devidos, mas sim a existência do débito em si. 

Desta forma REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Em sua defesa a parte 
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Requerida comprovou a ocorrência de comunicação da negativação e, por 

conseguinte, da cessão de crédito havida entre as partes (id nº 

12783285). Ainda, neste cenário a parte Requerente não ofertou qualquer 

impugnação quanto a tais alegações, ou seja, em nenhum momento 

manifestou-se quanto a inexistência de relação jurídica entre si e a Caixa 

Econômica Federal. Ainda, referida documentação refuta integralmente a 

tese autoral no que tange a alegada ausência de comunicação quanto à 

negativação. Por fim, verifica-se a existência de diversas anotações 

preexistentes no nome da parte Requerente, o que implica na incidência da 

Súmula 385, STJ. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013865-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por IZAIAS SANTOS DA SILVA em face de TELEFONICA DATA 

S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do nome da 

parte Requerente a qual nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Em sua defesa a parte Requerida aduziu pela regularidade da 

contratação e do débito. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

devidamente citada (id nº 12587769) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 12351623). Contudo, isto não acarreta na presução 

absoluta da veracidade dos fatos arguido em sede de petição inicial, 

motivo pelo qual passo a análise da contestação apresentada nos autos. 

Quanto ao comprovante de residência este trata-se de vício que pode ser 

sanado a qualquer tempo não sendo causa de inépcia da petição inicial; 

igulamente, uma vez que a parte Requerida possui acesso aos órgãos 

arquivistas esta poderia trazer aos autos tal consulta visando embasar 

eventual discrepância com o extrato trazido pela parte Requerente. Desta 

forma REJEITO as PRELIMINARES suscitada e por não vislumbrar questões 

de nulidades passo a análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a 

existência de relação jurídica e a origem do débito incumbia à parte 

Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Logo, não 

tendo a parte Requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte Requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente 

das restrições discutidas nesta demanda. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004659-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAUPLIA CATIUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por NAUPLIA CATIUSA 

LOURENCO em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto à regularidade dos descontos mensais, na conta 

bancária da parte Requerente mantida junto à parte Requerida, a título de 

COBRANÇA PSERV a qual aquela nega a contratação. Em sua defesa a 

parte Requerida sustentou PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, 

sustentando que atua como mero administrador da conta bancária da 

parte Requerente; neste cenário, impõe o art. 339, NCPC, que deveria ter a 

parte Requerida indicado a pessoa física ou jurídica que entende ser o 

legitimidade passivo da presente lide. Ora, em se tratando de administrador 

da conta bancária da parte Requerente, a parte Requerida, por certo deve, 

ou ao menos deveria saber e adotar mecanismos para tanto, qual a origem 

de tais descontos. Não se mostra crível que a parte Requerida permitiria 

que quaisquer terceiros fizessem descontos em contas correntes ou de 

poupança de seus clientes sem obter informações mínimas de tais 

empresas. Ainda não prospera a FALTA DE INTERESSE DE AGIR uma vez 

que a busca do Poder Judiciário, neste caso, não está condicionado ao 

prévio requerimento administrativo ou esgotamento desta instância, sob 

pena de ofensa ao art. 5º, XXXV, CF. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos 

arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a origem dos 

descontos, incumbia à parte Requerida. Neste sentido destaca-se: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DESCONHECIDO DA AUTORA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A 

REGULARIDADE E ORIGEM DO DÉBITO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. 

RESSARCIMENTO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. SENTENÇA MANTIDA, A 

TEOR DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (Recurso Cível Nº 71005629712, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 20/04/2016 - grifo nosso). Tal 

circunstância enseja não apenas a restituição em dobro dos valores 

indevidamente descontados, mas também a reparação moral pleiteada, 

ante a notória falha na prestação do serviço e neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. BANCO DO BRASIL. DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-SALÁRIO A TÍTULO DE "DESCONTO AUTORIZADO EM CONTA". 

DÉBITO DE ORIGEM DESCONHECIDA. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO O 

VALOR DESCONTADO. DANOS MORAIS, ENTRETANTO, QUE MERECEM 

SER AFASTADOS. SITUAÇÃO NÃO INTENSA O SUFICIENTE A PONTO DE 

ENSEJAR REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. Caso em 

que o autor alega que fora descontado de sua conta o montante de R$ 

12,00 a título de "desconto autorizado em conta" sem sua concordância. 

Réu que apresenta contestação genérica sem qualquer prova em 
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contrário. Dever de devolver, de forma dobrada, o valor descontado 

indevidamente. Danos morais, entretanto, inocorrentes. Entendo não ser 

situação ensejadora de reparação pecuniária. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004875191, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/08/2014). 

Nos termos do art. 493, NCPC, verifica-se pelas petições juntadas aos 

autos pela parte Requerente (ids nº 15979513 e 16245419) que houve o 

prosseguimento dos descontos em litígio, apesar da concessão de tutela 

de urgência que determinasse a suspensão (id nº 13130664). Portanto, os 

novos valores deverão ser igualmente restituídos e tal fato ensejará na 

incidência de multa em caso de novo descumprimento. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 13130664 e tornar definitivo o cancelamento dos 

descontos, a título de COBRANÇA PSERV na conta nº 0501263-5, agência 

1380 da instituição bancária requerida, sob pena de incidência de multa de 

R$ 200,00 (duzentos reais) para cada novo desconto após a ciência da 

sentença; ainda, CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, a 

importância de R$ 874,68 (oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta 

e oito centavos) referente aos descontos apurados nos ids nº 12990968, 

15979519 e 16245433, devidamente atualizados pelo INPC e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos 

descontos e, por fim, CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS JAEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios ante a sua atuação na fase 

recursal e na de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, 

vislumbro a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, 

ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR 

em favor da advogada da parte Embargante, ante sua atuação de 

advogada dativa na defesa dos interesses da parte Embargante, 02 

(duas) URH, expeça-se a competente certidão, mantendo-se na íntegra os 

demais termos da sentença Embargada. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009148-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Antes de qualquer outra digressão jurídica, ressalto que a lide 

versa sobre o cancelamento do voo pelo consumidor e pedido de 

restituição dos valores. No que tange às PRELIMINARES suscitadas, tenho 

que estas não prosperam. Ao contrário do que afirma a parte Requerida, 

não há que se falar em INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, pois, ainda que 

ausente a especificação do "quantum" a título de danos morais, não 

apenas pela aplicação do Enunciado nº 170 do FONAJE, a seguir 

ementado, mas também ante a fixação do valor da causa em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); portanto, pela via reflexa é possível compreender que o 

valor pedido a título de danos morais encontra-se inserto no referido valor. 

Sobre o enunciado nº 170 do FONAJE, este preleciona: No Sistema dos 

Juizados Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do 

CPC/2015 especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor 

opte por atribuir um valor específico, este deverá ser computado 

conjuntamente com o valor da pretensão do dano material para efeito de 

alçada e pagamento de custas. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR 

arguida e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do 

mérito. O reclamante aduz que na data da viagem (04.07.2017) a Autora 

estaria em Cuiabá e então procurou a Ré no Aeroporto de Várzea 

Grande/MT na data de 03.07.2017 para cancelar a viagem ou remarcar a 

sua passagem. Ao procurar a Ré foi mencionado que seria descontado a 

tarifa no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) e ficaria como crédito 

o valor de R$ 149,36. Alega ser indevida a taxa cobrada sendo que deve 

ser restituído o valor integral da passagem aérea tendo em vista que 

requereu o cancelamento dentro do prazo de 07 (sete) dias a permitir o 

cancelamento da compra, nos termos do CDC. A reclamada em sua 

defesa assevera que não há ilegalidade na taxa cobrada. Insta consignar 

que é ponto INCONTROVERSO nos autos que o cancelamento do voo fora 

solicitado pelo consumidor. A parte Requerente em sua exordial aduz que 

requereu o cancelamento da referida passagem no dia 03.07.2017, ou 

seja, apenas um dia antes da data do voo. Portanto, verifica-se que a 

comunicação do pedido de cancelamento da passagem aérea não 

observou um prazo razoável para que a empresa requerida tivesse tempo 

hábil de substituir o viajante. Em julgamento de caso semelhante a 

jurisprudência assim se posicionou, consoante decisão que abaixo 

colaciono: JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA REALIZADA PELO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO COM MENOS DE 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO 

EMBARQUE. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR TOTAL DAS PASSAGENS, A 

TÍTULO DE MULTA PELA COMPANHIA AÉREA. 1. O Código Civil admite ao 

passageiro a desistência da viagem (art. 740) e, neste caso, terá direito à 

restituição do valor pago, desde que a comunicação ocorra em prazo 

razoável, para que o transportador possa substituir o viajante. 2. Assim, a 

retenção de parte do valor reembolsado do bilhete pela companhia aérea, 

em percentual razoável, não configura prática abusiva, uma vez que 

previstas no contrato de transporte aéreo as regras de cancelamento e 

estão à disposição do consumidor no momento de aquisição da passagem. 

3. Desse modo, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago 

pelo recorrido mostra-se adequada, considerando-se, sobretudo, que o 

cancelamento se deu com menos de 10 (dez) dias de antecedência do 

embarque e que não há elementos, nos autos, de que companhia aérea 

tenha comercializado novamente os bilhetes. 4. Ante os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, acertada se mostra a devolução da 

importância de R$ 2.343,42 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e 

quarenta e dois centavos), a título de reembolso, corrigidos 

monetariamente, pelo INPC, desde a data em que o autor solicitou o 

cancelamento da viagem (02 de outubro de 2014), acrescidos dos juros 

de mora, desde a citação (17 de março de 2016). 5. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - 07006263520168070005 DF 

0700626-35.2016.8.07.0005 (TJ-DF) Jurisprudência•Data de publicação: 
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10/07/2017) Nesse sentido por não ter observado os requisitos 

necessários para à restituição integral da passagem, entendo que a 

cobrança da multa pelo cancelamento é devida. Logo, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. No julgamento de caso 

análogo a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) É fato que, muitas vezes, estes acontecimentos 

são desagradáveis, causando desconforto e aborrecimento o que, por si 

só, não ensejam qualquer espécie de indenização (salvo por danos 

materiais, se for o caso), pois, imaginemos se, toda vez que fossemos 

vítimas de infortúnios episódios, pleitearíamos indenizações junto ao 

Judiciário! Causaríamos, assim, um verdadeiro caos, um abarrotamento 

desnecessário da Justiça com situações que facilmente seriam resolvidas 

pelo bom senso. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de 

condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos autorais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, 

e ARQUIVEM-SE os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-79.2018.8.11.0015
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TIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por TIAGO RAMOS em 

face de STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA – ME. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto a existência de relação jurídica entre as partes. 

Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de devidamene citada (id nº 

14702598) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 14717617). 

Todavia, isto não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos e 

direito arguidos na petição inicial, motivo pelo qual passo a análise da 

contestação ofertada no id nº 14752113. Em sua defesa a parte 

Requerida arguiu pela existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como pela legitimidade do débito que ensejou a inscrição em lide; todavia, 

ante a aplicação dos arts. 373, II, NCPC e art. 6º, VIII, CDC, o ônus em 

demonstrar a relação jurídica e origem do débito, incumbia à parte 

Requerida. Uma vez que a parte Requerida afirmou que o débito 

originou-se do serviço de venda de mercadorias pela parte Requerente 

que as obteria em consignação junto à parte Requerida, incumbia a esta 

demonstrar tal relação jurídica. Neste diapasão os documentos carreados 

aos autos não constituem prova suficiente para tal fim, eis que 

desprovidos de qualquer assinatura da parte Requerente e 

desacompanhado de cópia dos documentos pessoais deste. Em verdade, 

a tabela juntada no id nº 14752113 – pág 03, foi produzida de forma 

unilateral. Não havendo, nos autos, quaisquer provas hábeis a comprovar 

a existência de relação jurídica entre as partes, deve a inscrição ser 

declarada indevida e ensejar a devida reparação moral. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 13178045; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem 

como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a parte 

Requerida não possui advogado habilitado nos autos, expeça-se Carta de 

Intimação via AR, da presente sentença, consignando que em caso de 

interesse de apresentar recurso, deverá estar acompanhado, 

obrigatoriamente, de advogado particular ou assistido pela Defensoria 

Pública. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por TIAGO RAMOS em 

face de STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA – ME. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto a existência de relação jurídica entre as partes. 

Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de devidamene citada (id nº 

14702598) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 14717617). 
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Todavia, isto não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos e 

direito arguidos na petição inicial, motivo pelo qual passo a análise da 

contestação ofertada no id nº 14752113. Em sua defesa a parte 

Requerida arguiu pela existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como pela legitimidade do débito que ensejou a inscrição em lide; todavia, 

ante a aplicação dos arts. 373, II, NCPC e art. 6º, VIII, CDC, o ônus em 

demonstrar a relação jurídica e origem do débito, incumbia à parte 

Requerida. Uma vez que a parte Requerida afirmou que o débito 

originou-se do serviço de venda de mercadorias pela parte Requerente 

que as obteria em consignação junto à parte Requerida, incumbia a esta 

demonstrar tal relação jurídica. Neste diapasão os documentos carreados 

aos autos não constituem prova suficiente para tal fim, eis que 

desprovidos de qualquer assinatura da parte Requerente e 

desacompanhado de cópia dos documentos pessoais deste. Em verdade, 

a tabela juntada no id nº 14752113 – pág 03, foi produzida de forma 

unilateral. Não havendo, nos autos, quaisquer provas hábeis a comprovar 

a existência de relação jurídica entre as partes, deve a inscrição ser 

declarada indevida e ensejar a devida reparação moral. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 13178045; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem 

como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a parte 

Requerida não possui advogado habilitado nos autos, expeça-se Carta de 

Intimação via AR, da presente sentença, consignando que em caso de 

interesse de apresentar recurso, deverá estar acompanhado, 

obrigatoriamente, de advogado particular ou assistido pela Defensoria 

Pública. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GRAZIELE DOS 

SANTOS CIZILIO em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes eis que a parte Requerente 

negou a existência de vínculo jurídico com a parte Requerida que por seu 

turno afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Não há que se falar em PRESCRIÇÃO posto que 

referido prazo tem sua fluência a partir da ciência da inscrição; desta 

forma, incumbia à parte Requerida trazer aos autos prova de que a parte 

Requerente teve ciência da negativação em data anterior à constante no 

extrato juntado aos autos, pois era ônus que lhe cabia nos termos do art. 

373, II, NCPC. Contudo, a preliminar de CONEXÃO aos autos nº 

1007252-82.2018.8.11.0015 deve ser acolhida. É inegável a evolução 

alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo 

Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, 

a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe 

sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema 

comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo 

que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão 

se a mesma relação jurídica estiver sndo examinada em ambos os 

processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um 

vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Pela simples análise do 

extrato de negativação juntado aos autos 1007251-97.2018.8.11.0015 (id 

nº 14294319) verifica-se que o documento que originou ambas as 

negativações é o mesmo, qual seja, nº 2145870180. Ainda que nos autos, 

1007252-82.2018.8.11.0015, tenha sido prejudicada a audiência de 

conciliação, por ausência da parte Requerida, incerta sua citação. Não 

haverá qualquer ofensa a contraditório ou ampla defesa de quaisquer das 

partes, posto que, na contestação ofertada nos autos, 

1007251-97.2018.8.11.0015, a parte Requerida, VIVO S.A. trata ambas as 

negativações como originárias de um mesmo negócio jurídico. Argumento 

este que a parte Requerente teve acesso e pode ofertar impuganção. 

Desta forma REJEITO a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO e ACOLHO a 

CONEXÃO suscitada entre as demandas 1007251-97.2018.8.11.0015 e 

1007252-82.2018.8.11.0015 para determinar seu apensamento. Por não 

vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Conforme se 

extrai da petição inicial a parte Requerente nega a existência de vínculo 

jurídico, para tanto dentre seus pedido busca explicitamente a anulação do 

negócio jurídico e inegibilidade do débito. Em que pese tais argumentos, a 

parte Requerida satisfatoriamente demonstrou a existência de liame 

subjetivo entre as partes materializado pelos contratos anexados no ids nº 

15253602 e 15253605 e que possuem cópia idêntica do documento de 

identidade apresentado pela parte Requerente nos ids nº 14294344 e 

14294355. Incumbe ressaltar que, neste cenário, há posicionamento 

firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido de ser 

desnecessária a realização de perífica grafotécnica. Vide: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição de diversas 

lides para tanto açoriando a máquina judiciária. A legislação Processual 
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Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 601,19 (seiscentos e um reais e dezenove centavos), 

devidamente atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e 

com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação 

da parte Requeridae, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA LOBASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JEFERSON DE SOUZA 

LOBASKI em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos restringe-se 

quanto a existência de danos morais por alegada inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em sua petição 

inicial a parte Requerente, não negou a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, mas sim limitou-se a arguir ser a inscrição indevida pois 

não possui débitos com a parte Requerida; que por seu turno em sua 

defesa sustentou a inexistência de danos morais e regularidade do débito. 

Por fim, em sede de impugnação à contestação a parte Requerente 

passou a questionar quanto a inexistência de prova documental da 

relação jurídica. Todavia esta nova teve sustentada em impugnação à 

contestação contrasta com as declarações prestadas pela parte 

Requerente e consignadas em ata de audiência (id nº 15154728) na qual 

esta afirma que “tem conhecimento da relação jurídica que funda esse 

feito”. Após breve síntese, tenho que a causa de pedir, delimitada pela 

parte Requerente deve se restringir à alegação quanto à ausência do 

débito, posto que os argumentos quanto à inexistência de relação jurídica 

somente foram arguidos após a contestação, desprovida de quaisquer 

documentos, apresentada pela parte Requerida Neste cenário, ainda que 

aplicável o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a 

inversão do ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, 

incumbia à parte Requerente trazer aos autos comprovante de que o 

débito negativado, se encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida 

não corresponderia ao valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo 

de seu direito, o que não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte 

Requerente busca dano moral em virtude tão somente na ausência de 

comunicação da inscrição de seu nome em cadastro e inadimplentes, 

referida demanda deve ser dirigida ao arquvista consultado, posto que 

incumbe a este a exclusiva responsabilidade em informar ao consumidor a 

existência de apontamento, nos termos do dever do arquivista, nos termos 

do artigo 43, § 2º, do CDC. Quanto ao pedido contraposto, em 

consonância com a prova produzida nos autos, sobretudo à confissão da 

parte Requerente quanto ao conhecimento da relação jurídica, deve ser 

acolhido ante a ausência de prova da quitação. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar a 

importância de R$ 121,12 (cento e vinte e um reais e doze centavos) 

devidamente corrigidos pelo INPC e com incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

No que tange as declarações prestadas pela parte Requerente em ata de 

audiência (ids nº 15154728 e 15292139) afirmando que recebeu 

mensagem de texto do seu patrono anunciado serviços advocatícios, 

REMETA-SE cópia da referida ata à Ordem dos Advogados do Brasil para 

conhecimento e providências que enteder cabíveis. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004672-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE DA SILVA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELANE DA SILVA 

SANTOS DA CRUZ em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes; bem 

como nega a existência de relação jurídica entre as partes. Por seu turno 

a parte Requerida aduziu pela existência de relação jurídica. Quanto à 

juntada de dito comprovante original de negativação, considerando que a 

parte Requerida igualmente possui acesso a tais banco de dados, em 

caso de divergências poderia trazer aos autos referida consulta visando 

corroborar sua tese. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A 

controvérsia dos autos resta sanada pela confissão da parte Requerente 

em sede de audiência de conciliação (id nº 14960598) na qual, 

diversamente do alegado em sua petição inicial, afirma que “reconhece 

parcialmente o débito junto à empresa Requerida que deu ensejo a este 

processo”. Ora, a parte Requerente afirmar ser devedora em parte do 

valor negativado; por corolário lógico, esta reconhece a existência de 

relação jurídica entre as partes o que colide frontalmente com as 

alegações apresentadas em sede de audiência de conciliação. Tese esta, 

apesar do teor da ata de audiência, reiterada ao longo de toda sua 

impugnação à contestação, na qual a parte Requerente, por intermédio de 

seu advogado constituído, questiona a existência de prova da relação 

jurídica discutida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 
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proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Havendo o reconhecimento de parte do débito negativador, 

incumbia a esta especificar em sua petição inicial qual a parte que entende 

indevida e trazer aos autos provas do valor que entende já adimplido em 

observância ao art. 373, I, NCPC. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 113,18 (cento e treze reais e dezoito centavos), devidamente 

atualizada pelo INPC e com a incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês ambos a partir dos respectivos vencimentos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1003071-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO CAMILO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZA CELMA LIMA VIANA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

porpostos por RONIVALDO CAMILO em face de ROZA CELMA LIMA 

VIANA em referência aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 

1011674-37.2017.8.11.0015. Compulsando os autos principais, 

1011674-37.2017.8.11.0015, verificou-se que, naquele autos (id nº 

12566686), a parte ora Embargante apresentou peça idêntica à contida 

nestes autos. A única ressalva a ser feita é a de que, nestes autos, a 

parte Embargante, pugnou por em caso de não acolhimento dos Embargos 

que o mesmo fosse recebido como Exceção de Pré-executividade no item 

e.1; contudo, apenas este pedido subsidiário não é motivo suficiente para 

considera-los como Embargos diferentes. Aos Embargos apresentados 

nos autos principais houve sentença proferida no id nº 15469971 que 

julgou o mérito da Execução. Forte em tais motivos, verifico que os 

presentes Embargos já foram julgados no bojo da demanda executiva, 

tendo a presente demanda perdido seu objeto. Logo, ante o julgamento 

transitado em julgado, nos autos principais, da tese aqui exposada 

repetida, falta à parte Embargante, tão somente quanto ao presente feito, 

interesse processual em prosseguir a demanda. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela ausência de interesse 

processual e PERDA DO OBJETO, com fulcro no art. 485, IV, NCPC. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005488-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALMEIDA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA c.c. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ELIAS ALMEIDA DA 

FONSECA em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em 

sua petição inicial a parte Requerente, não negou a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, mas sim limitou-se a arguir ser a inscrição 

indevida pois não possui débitos com a parte Requerida; que por seu turno 

em sua defesa sustentou a inexistência de danos morais e regularidade 

do débito. Por fim, em sede de impugnação à contestação a parte 

Requerente passou a questionar quanto a inexistência de prova 

documental da relação jurídica. Após breve síntese, tenho que a causa de 

pedir, delimitada pela parte Requerente deve se restringir à alegação 

quanto à ausência do débito, posto que os argumentos quanto à 

inexistência de relação jurídica somente foram arguidos após a 

contestação, desprovida de quaisquer documentos, apresentada pela 

parte Requerida Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da 

prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente 

trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se encontrava 

quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao valor 

negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano moral 

em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição de seu 

nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser dirigida ao 

arquvista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012370-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A em face da 

sentença proferida no id nº 14001021 aduzindo em síntese OMISSÃO pela 

ausência de análise no que tange ao pedido contraposto formulado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos o presente recurso comporta 

acolhimento. Extrai-se da contestação de id nº 5527250 que a parte 

Embargante pugnou pela improcedência da demanda e condenação da 

parte Embargada no pagamento dos valores em lide. Todavia, a 
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fundamentação exposta sentença ora combatida, julgando parcialmente 

procedente o mérito em favor da parte Embargada é fundamentação 

razoável e suficiente para afastar o pedido contraposto formulado pela 

parte Embargante. Contudo, verifica-se que houve omissão quanto à 

destinação do equipamento rastreador o que deverá ser restituído à parte 

Embargante ante a extinção do contrato. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO, para JULGAR IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO da 

parte Embargante, bem como determinar à parte Requerente proceda com 

a restituição do equipamento rastreador instalado; para tanto, DETERMINO 

que a parte Requerida, ora Embargante, informe à parte Requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias, o procedimento a ser adotado por esta, incluindo 

informar local e hora desginados para a retirada dos equipamento, se for o 

caso; devendo a parte Requerente cumprir referido procedimento em igual 

prazo. Quanto ao pedido de expedição de alvará de levantamento, 

certifique-se o trânsito em julgado, em observância ao disposto no art. 50 

da Lei nº 9.099/95 e, após retornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001334-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA SMIDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008482-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE GONCALVES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, apontando a existência de contratação, acompanhado de telas de 

seu sistema interno além de extrato de faturas comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 
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custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GIBMEIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado como, por exemplo, contrato ou 

qualquer proba hábil a comprovar o alegado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005296-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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F C TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005677-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDETE THEREZINHA SPERANDIOCOTT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005397-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ELTON BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 3.385,00 (três 

mil trezentos e oitenta e cinco reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012628-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE JACKELINE ANDRESSA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante e Reclamado, verifico que os 

RECORRENTES insurgem-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA. 

Os embargos de declaração serão acolhidos sempre que visualizada a 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação 

perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe 

ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, quanto aos Embargos 

Declaratórios da Requerente verifico a omissão haja vista que a 

embargante é representada por advogada dativa e não houve na 

sentença prolatada o arbitramento de honorários. No mesmo sentido, 

quanto aos Embargos Declaratórios do Requerido, verifico que há omissão 

quanto a estipulação da data do evento danoso, compulsando os autos 

verifico que a data do evento danoso é no dia 21/09/2014, data esta em 

que a Requerida apesar de trocar o aparelho para a Requerente este, logo 

parou de funcionar. Diante do EXPOSTO, ACOLHO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, para fins determinar que seja fixado a título de 

HONORÁRIOS a advogada dativa o valor de 2 (duas) URH’S, devendo ser 

expedida a competente certidão para fins de oportuna execução e, ainda, 

fixo a data do evento danoso para fins de atualização no dia 21/09/2014. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012210-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANA JUCELMA SIMIONI (EXEQUENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

ERCILIO MARTINI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS JARDIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KAROLINE KOVALSKI GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. Diante do 

Exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não 

vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005240-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EUZEBIO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012944-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAFALDA ELIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante e Reclamado, verifico que os 

RECORRENTES insurgem-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA. 

Os embargos de declaração serão acolhidos sempre que visualizada a 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação 

perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe 

ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que ocorreu 

omissão na referida sentença quanto à incidência de juros e correção 

monetária nos aludidos danos materiais. Nesse sentido a título de 

indenização por danos materiais a incidência de correção monetária é pelo 

INPC, a partir do efetivo prejuízo (desembolso), e juros moratórios de 1% 

ao mês a partir da data da citação da requerida. Diante do EXPOSTO, 

ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para fins sanar 

omissão e estipular que o pagamento de R$ 1.602,07 (um mil seiscentos e 

dois reais e sete centavos) a título de danos materiais, com a incidência de 

correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e, juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação da Requerida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006557-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FONSECA FRANCOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado pelas Notas 

Promissóias inclusas nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa na presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi devidamente 

citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e 

do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que para levar a 

efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I 

- por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 
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veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. À vista 

de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$530,00(quinhentos e trinta reais), sendo este o 

valor das notas que embasam a presente demanda, acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento do respectivo 

título; e de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º, do CTN), a partir da citação. Deixo de condenar a 

parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007774-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE KOCH LEMUNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. Alega que não 

realizou qualquer matrícula na instituição de ensino nem mesmo participou 

de qualquer aula. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido 

e que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 
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autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA 

INCIDENTAL c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

ANA PAULA OLIARI em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Ressai dos autos que a parte 

Requerida negou a realização dos seguintes exames: 1) Anticorpos 

Anti-B2 Glicoproteina I IGG/IGM/IGA; 2) -Protombina Mutante G20210A; 3)

-Fator V de Leiden; 4)-Pesquisa de Mutação MTHFR 1298C C677T, sob o 

argumento de que o primeiro não esta previsto no rol de procedimentos da 

ANS e os três últimos por não preencher os requisitos para sua liberação 

determinados pela ANS, através da Resolução Normativa RN nº. 387/2015, 

Anexo II – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na 

Saúde Suplementar. Analisando os requisitos presentes na RN 387/2015 

em seu anexo II na diretrize 110 é possível concluir que a realização é 

obrigatória desde que o exame tenha sido solicitado por médico 

geneticista, puder ser realizado em território nacional e preencher algum 

dos critérios apresentados. O critério da letra “c” dispõe que quando o 

paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história 

familiar e, permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a 

anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames 

diagnósticos convencionais. Já as diretrizes 61 e 25 que tratam dos 

exames de protrombina e fator V leden dispõe igualmente que um dos 

critérios para a cobertura ser obrigatória é familiar de paciente com 

trombose venosa em idade inferior a 50 anos. A Requerente possui 

histórico familiar significativo para trombose, vez que o irmão teve um 

quadro de trombose que quase o levou a óbito, sua mãe foi diagnosticada 

com trombofilia e ao realizar alguns exames o resultado apontou 

alterações e a necessidade de realizar exames mais complexos. Sendo 

assim, entendo que, em que pese o médico solicitante não ser um 

geneticista e sim um hematologista que é igualmente apto para análise de 

problemas de coagulação, os requisitos estão presentes. Com relação ao 

exame Anticorpos Anti-B2 Glicoproteina o fato de não estar previsto no rol 

da ANS não é causa impeditiva. Nos dizeres do art. 1º da Resolução 

Normativa nº 387/2017 que dispõe sobre o rol de procedimento 

obrigatórios: Art. 1º. Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura 

mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência 

à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles 

adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (grifo nosso). 

Logo, o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, pois contém apenas 

a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos 

de saúde contratados no território nacional, de maneira que funciona como 

mero orientador das prestadoras de serviços de saúde. De forma que, 

não se trata de um teto limitador, mas sim um piso base, pois a agência 

reguladora respectiva entende que os procedimentos ali contidos são o 

mínimo a ser oferecido pelas operadoras de plano privados de saúde. Isto 

por que a finalidade básica de um plano de saúde é a preservação da 

saúde do contratante. Caso a tese defensiva prosperasse, haveria 

inegável negativa de vigência à Lei Federal em detrimento de Resolução 

Normativa editada por agência reguladora. A presente matéria encontra-se 

regida especificamente pela Lei nº 9.656/98 que em seu art. 12 dispõe 

exigências mínimas na oferta dos planos de saúde, dentre tais ofertas 

destaca-se o inciso I, alínea “b” do referido artigo que dispõe: Art. 12. São 

facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas 

nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de 

cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as 

seguintes exigências mínimas: […] d) cobertura de exames 

complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e 

elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, 

gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, 

conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 

durante o período de internação hospitalar; ; Por tal motivo, a negativa de 

cobertura dos exames prescritos vai de encontro a finalidade contratual, 

sendo considerada cláusula abusiva nos termos do art. 51, §1º, I, CDC: 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: […] § 1º 

Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: […] II - 

restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 

contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; (grifo 

nosso). Sendo indicustível a aplicabilidade desta legislação ao presente 

caso em concreto considerando a edição da Súmula 608: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo 

os administrados por entidades de autogestão”. Os consumidores que 

buscam a contratação de um plano de saúde amparo quando sua saúde 

vacilar e for necessária a intervenção médica. Incumbe somente ao 

profissional da aérea da saúde, por deter o conhecimento técnico 

necessário, a prescrição dos exames e tratamentos necessários para o 

diagnóstico e tratamento da enfermidade. Ainda, em recente acórdão o E. 

TJMT manifestou-se sobre o tema adotando o entendimento supra: 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ 

COBERTURA CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA QUE COLOCA O 

CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO 

MAIS FAVORÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A 

operadora de plano de saúde não pode negar a cobertura de exame se o 

contrato não prevê expressamente essa exclusão, sobretudo porque os 

termos pactuados devem ser interpretados da maneira mais favorável ao 

consumidor (artigo 47 do CDC). E se há previsão expressa no contrato de 

cobertura para exame, a negativa desse revela-se abusiva, assim como 

as demais, o que autoriza a reparação por danos materiais, já que o 

paciente teve de arcar com todos os custos. (Ap 83643/2016, DR. 

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) EMENTARECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE 

EXAME DE URGÊNCIA – NECESSIDADE CONFIRMADA PELA 

DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – HOMENAGEM AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– RECURSO 

DESPROVIDO.Havendo indicação para o tratamento requerido, não há 

falar em ausência de negativa de tratamento, o que somente será apurado 

com a devida instrução processual.Ressalte-se, ademais, que a 

obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados 

como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 

35-C da Lei n° 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no 

rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte 

autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, 

contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos 

pela operadora do plano de saúde. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018). Portanto, apesar de não estar previsto no 

rol da ANS o exame de Anticorpos Anti-B2 Glicoproteina I IGG/IGM/IGA; é 

obrigatório uma vez que o rol é meramente exemplificativo; Em relação aos 

demais exames não há justificativa para negativa eis que foram 

preenchidos os requisitos. Devendo ser mantida a decisão de ID 4842113. 
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Quanto aos danos morais alegados, importa elucidar que estes restam 

configurados sempre que há ofensa a algum dos direitos da 

personalidade, como a honra, a saúde, a imagem, o nome, a intimidade e a 

privacidade. No caso dos autos há clara afronta ao direito à saúde, além 

de inobservância ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo 

o caso de mero aborrecimento. Este tem sido o entendimento sedimentada 

perante o STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE 

TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O Superior 

Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula contratual que exclui 

tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, 

porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional 

habilitado, na busca da cura" (AgInt no AgInt no REsp 1622150/PR, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

18/08/2017). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida 

da operadora é passível de condenação por dano moral, uma vez que 

agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua 

higidez físico-psicológica.[…] (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, 

DJe 09/10/2017 - grifo nosso). Referente ao importe do ressarcimento a 

título de danos morais, compete ao julgador valer-se da teoria do 

desestímulo, segundo a qual o ressarcimento não deve enriquecer 

ilicitamente o ofendido, no entanto há de ser elevado o bastante para 

evitar a reincidência da prática delituosa, baseando-se pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sempre observando a gravidade do 

dano e a sua extensão, a condição financeira do ofensor e do ofendido. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – 

NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E INTERNAÇÃO – URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA DO CASO - CLÁUSULA ABUSIVA – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR 

ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 

– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - 

RECURSO DESPROVIDO. “[...] A recusa indevida da operadora em 

autorizar os serviços médicos e hospitalares para o tratamento da 

patologia acometida pelo beneficiário do plano de saúde caracteriza dano 

moral, já que interfere de maneira significativa no seu comportamento 

psicológico, ocasionando-lhe angústias e aflições. Com a procedência 

integral da demanda, o ônus de sucumbência deverá ser suportado 

exclusivamente pela parte ré” (Ap 7040/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015)[...]”. Configurado o dever de 

indenizar, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo 

com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é 

viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/12/2015, DJe 15/12/2015). Os juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do 

Código Civil) deve incidir a partir da citação, vez que se trata de 

responsabilidade contratual, atraindo a incidência ado art. 405 do Código 

Civil, e assim o faço por se tratar de matéria de ordem pública. (Ap 

101408/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 

15/02/2018) Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem 

como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, não 

havendo provocação do interessado em 10 (dez) dias, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008634-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINE FISTAROL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL proposta por HELLEN CRISTINE 

FISTAROL em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. A controvérsia 

cinge-se quanto a responsabilidade pela ausência de adimentamento do 

semestre 2017.1. Em sua petição inicial a parte Requerente aduziu que 

realizou o aditamento corretamente, tendo recebido o DRM - Documento de 

Regularidade de Matrícula pela parte Requerida; esta por seu turno, afirma 

que o aditamento em questão foi rejeitado unilateralmente pela parte 

Requerente, motivo pelo qual é devido o pagamento das mensalidades 

integrais do ano de 2017. REJEITA-SE a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

pela necessidade de inclusão do FNDE, eis que não se vislumbra a 

necessidade de sua inclusão. A controvérsia dos autos restringe-se à 

responsabilidade quanto ao aditamento do semestre 2017.1, havendo 

divergência, quanto à culpa por eventual cancelamento deste. Neste 

cenário não há qualquer motivo plausível para atribuir a responsabilidade 

ao FNDE, a motivar chamar este a compor o polo passivo da lide, uma vez 

que o cerne da questão não diz respeito a ato que incumbia 

exclusivamente a este. Não vislumbrando questões de nulidades passo a 

análise do mérito. A tese da parte Requerida contrasta em absoluto com a 

prova produzida nos autos. Em sua argumentação afirmou que houve a 

rejeição do aditamento por iniciativa da parte Requerente. Ainda que a 

rejeição seja possível, esta limitou-se a trazer aos autos “print screen” 

parciais da tela do sistema FIES. Linha defensiva que contrasta com o o 

protocolo juntado no id nº 15074073, no qual se afirma que teria sido feito 

a aditamento simplificado; porém, passou a constar no sistema o “status” 

de cancelado. Sobretudo, há divergência em relação ao art. 2º, I da 

Resolução nº 23/2010 que é claro em determinar que a expedição da DRM 

- Documento de Regularidade de Matrícula e somente ocorrerá após a 

confirmação do aditamento pelo aluno. No caso, a DRM do semestre 

2017.1 encontra-se juntada aos autos e devidamente assinada pela CPSA 

no id nº 15074005, 15074018 e 15074024. Desta forma, havendo a 

expedição da DRM surge a presunção de que a parte Requerente 

procedeu com a confirmação do aditamento e por tratar-se de relação de 

consumo incumbia à parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC o 

ônus em provar os fatos impeditivos do direito do autor. Insta frisar que a 

situação da parte Requerente foi agravada pela desídia da parte 

Requerida ao, ciente da existência de incongruências no sistema, deixou 

de tomar as medidas adminsitrativas cabíveis para sana-las, bem como 

manteve a aluna normalmente cursando as disciplinas para, decorrido um 

ano, exigir o pagamento integral dos semestres 2017.1 e 2017.2. A partir 

do momemento que se verificou inconsistências no aditamento e a parte 

Requerida permite que um aluno continue regularmente a cursar do curso 

matriculado limitando-se a aduzir que era falha na plataforma, sem em 

nenhum dia informar que o problema teria se originado em rejeição do 

aditamento pelo próprio aluno ou mesmo outra causa, cria-se uma 

expectativa para este aluno que sua situação perante à instituição 

educacional e ao Sistema FIES encontra-se regular. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a parte Requerida a aplicar as avaliações necessárias 

referente ao 7º (sétimo) semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e 

RENOVAR a matrícula da parte Requerente para o 8º (oitavo) semestre do 

referido curso e proceder a REGULARIZAÇÃO da situação da parte 
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Requerente junto ao FIES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

incidência de multa-diária fixada em R$ 100,00 (cem reais). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008984-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ISSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARIA FOPPA OAB - MT23957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RODOLFO ISSA FILHO em 

face de AZUL LINHAS AEREAS. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de danos morais em decorrência de cancelamento de 

voo e conclusão do trajeto pela via terrrestre. Inicialmente DECRETO a 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

uma vez que, apesar de devidamene citada pelo Sistema PJe (id nº 

15716615), tendo a citação sido recebida em 04/10/2018 às 08h32min59s 

e não compareceu à audiência de conciliação (id nº 16058172). Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Ressai dos autos que a parte 

Requerente e sua família necessitaram concluir o trajeto pela via terrestre 

em viagem que durou aproximadamente 08 (oito) horas; situação esta que 

acarreta em abalo moral passível de indenização. Neste sentido 

destaca-se: INDENIZATÓRIA. Interrupção de transporte aéreo com o 

cancelamento de voo de conexão no último trecho da viagem (Cuiabá. 

Sinop/MT) em razão de falha mecânica na aeronave, durante 

procedimento de checagem de partida, concluindo o trecho por via 

terrestre, alongando-a em mais de 10 horas, fazendo com que o autor 

perdesse seus compromissos. Pedido de indenização pelos danos morais 

sofridos com a falha na prestação dos serviços, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Pretensão julgada antecipadamente e 

improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque o episódio não 

passou de mero aborrecimento ao autor. Irresignação recursal 

sustentando que o fato supera o mero aborrecimento, sendo que o dano 

se caracteriza in re ipsa. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Via aérea. 

Interrupção no último trecho da viagem por falha mecânica na aeronave 

identificado nos procedimentos de checagem pouco antes do embarque 

dos passageiros em conexão. Distinção conceitual entre fortuito 'externo' 

e 'interno' para efeito de responsabilização do transportador. 

Previsibilidade da necessidade de rigorosos testes para a segurança de 

vôo, com a possibilidade de manutenção extemporânea da aeronave, 

caracterizando fortuito 'interno', que, em regra, não está abrangida pela 

exceção colocada no artigo 734 do Código Civil. Situação diversa quando 

a aeronave, em condições operacionais, é impedida de decolar pela 

autoridade aeroportuária ou por condições climáticas, situações de fortuito 

'externo'. Oferecimento de outro modal para a conclusão do transporte, 

dentro do que estabelece o artigo 741 do Código Civil e Resolução ANAC 

nº 141/2010, com a concordância do passageiro, que não afasta a 

responsabilidade pelos danos morais sofridos por este a ser submetido ao 

alongamento do tempo de viagem por mais de 10 horas, em situação de 

desconforto e estresse, em estrada perigosa, quando sua expectativa era 

de chegar no horário para os compromissos agendados e de modo mais 

seguro. Aflição aumentada pelo fato do autor estar acompanhado da sua 

genitora. Dano moral caracterizado. ARBITRAMENTO. Circunstância em 

que a indenização deve expressar, o quanto possível, a extensão do dano 

(artigo 944 do Código Civil), sem perder o caráter pedagógico ao ofensor e 

impedir o enriquecimento sem causa do ofendido, pautando-se pela 

proporcionalidade e moderação. Precedente em caso análogo (interrupção 

de vôo) no STJ (RESP 740.968), atualizado para a data presente, que 

enseja o razoável arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pretensão 

inicial acolhida. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelação provida. 

(TJSP - APL: 00025726420158260369, Relator: JACOB VALENTE, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/06/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. Ainda que ocorra a inversão do 

ônus probatório ante a relação de consumo existente entre as partes, isto 

não isenta a parte Requerente em trazer aos autos prova do fato 

constitutivo de seu direito, inclusive por tratar-se de prova de fácil 

produção para este. Neste cenário, a parte Requerente limitou-se a arguir 

que perdeu compromissos importantes, porém prefere não menciona-los 

de modo que eventuais compromissos pessoais ou profissionais perdidos 

pela parte Requerente não podem nem serão considerados na fixação do 

quantum indenizatórios, posto que ausente, no processo, prova de sua 

ocorrência. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) é razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem 

como atento as peculiaridades do caso concreto. No que tange ao pedido 

de danos materiais este comporta acolhimento em parte. A parte 

Requerente pagou pelo serviço de transporte áereo, de ida e volta, a 

importância de R$ 1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais), ou 

seja, R$ 592,50 para cada trecho. Deste serviço, somente o voo de 

retorno apresentou conclusão em modalidade diversa da contratada. 

Considerando que o trajeto de volto, foi concluído, ainda que pela via 

terrestre, deverá ocorre a remuneração em benefício da parte Requerida. 

Não sendo possível precisar qual o valor exato do serviço de transporte 

terrestre, utilzando-me da equidade prevista no art. 5º e 6º da Lei nº 

9.099/95, entendo que deverá ser arbitrado a restituição de 50% 

(cinquenta por cento) do valor correspondente à viagem de retorno à 

parte Requerente, ou seja, R$ 296,25 (duzentos e noventa e seis reais e 

vinte e cinco centavos). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

dos pedidos formulado na presente ação para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir, na forma simples, a importância de R$ 296,25 

(duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) devidamente 

corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 03.12.2017, e juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação, 04.10.2018; bem como a 

pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012378-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A (REQUERIDO)

SPC BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da 

sentença proferida no id nº 11503160 aduzindo em síntese OMISSÃO pela 

ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela 

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL no id nº 5621767. Em sua petição 

inicial a parte Requerente aduziu ausência de notificação prévia, nos 

termos do art. 43, §2º, CDC, quanto a inclusão de seu nome perante 

cadastro de inadimplentes. Especificamente quanto à segunda parte 

Requerida, SPC BRASIL, indicou como representante deste a Câmara de 

Dirigentes Lojistas – CDL situada nesta urbe. Sobreveio sentença que 

condenou solidariamente as partes Requeridas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifica-se a existência da OMISSÃO ventilada. 

Conforme contestação ofertada (id nº 5621767) a pessoa jurídica da 
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Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL aduziu ilegitimidade passiva. Antes de 

se adentrar ao mérito da preliminar deve-se delimitar claramente a 

controvérsia visando obter-se uma percepção equivocada da situação. 

Neste diapasão, a controvérsia não se refere à existência de 

responsabilidade civil da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL em 

decorrência da ausência de comunicação da inscrição do nome da parte 

Requerente; tal fato é perceptível, pois referida pessoa jurídica não é parte 

no presente feito. Pela leitura da petição inicial e do cadastro da presente 

demanda no Sistema PJe, percebe-se que a demanda é ocupada por 

BRUNO DE OLIVEIRA LACERDA no polo ativo e SPC BRASIL e SERASA 

S/A no polo passivo da demanda. A Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL 

de Sinop/MT foi incluída neste feito na condição exclusiva de 

representante processual da parte Requerida SPC BRASIL. Deve-se frisar 

que em nenhum momento, pela leitura da petição inicial, verifica-se a 

atribuição de qualquer ato ilícito à Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de 

Sinop/MT, mas apenas atribuindo a este a condição de representante 

processual. Portanto a controvérsia restringe-se a verificar se a Câmara 

de Dirigentes Lojistas – CDL de Sinop/MT é representante jurídica da parte 

Requerida SPC BRASIL. E, compulsando os autos, verifica-se que assiste 

razão à parte Embargante. Neste feito a parte Requerente atribuiu à 

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Sinop/MT a qualidade de 

representante processual da parte Requerida SPC BRASIL, ou seja, 

aquela estaria no presente feito, em nome alheio defendendo interesse 

alheio. Contudo, ainda assim nessa hipótese deve ser verificada a 

legitimidade da parte que está em Juízo para representar outrem, sob pena 

de nulidade do ato. A parte Requerente em sua impugnação à contestação 

e contrarrazões aos Embargos de Declaração discorreu e citou 

jurisprudência quanto a possível responsabilidade das Câmaras de 

Dirigentes Lojistas – CDL pela violação do art. 43, §2º, CDC; todavia, em 

nenhuma de suas manifestações comprovou o vínculo jurídico existente 

entre as partes no que tange à referida representação. Insta frisar que tal 

situação não se trata de responsabilidade solidária, pois, como dito, a 

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Sinop/MT não é efetivamente parte 

do presente feito. Desta forma, ausente qualquer prova, sobretudo 

ausente procuração outorgada à Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de 

Sinop/MT pela SPC BRASIL lhe conferindo poderes para receber citação, 

deve ser acolhida a PRELIMINAR suscitada pela Câmara de Dirigentes 

Lojistas – CDL de Sinop/MT. Por fim compulsando os autos verifica-se que 

a citação da parte Requerida SERASA S/A restou infrutífera conforme AR 

juntado no id nº 5080804. Posteriormente no id nº 5562805 a parte 

Requerente informou novo endereço para ambas as parte Requeridas. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

DOU-LHES PROVIMENTO, para ANULAR a sentença proferida no id nº 

11503160; retifique-se o polo passivo da demanda para nele fazer constar 

a qualificação, endereço, inclusive o CNPJ informados na petição de id nº 

5562805, bem como excluindo o advogado Dr. THIAGO REBELLATO 

ZORZETO do polo passivo SPC Brasil; DESGINE-SE audiênca de 

conciliação, conforme pauta deste Juízo e EXPEÇA-SE citação, via AR, 

para as partes Requeridas, bem como INTIME-SE a parte Requerente via 

publicação no DJe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007416-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a ocorrência de 

danos morais e materiais em virtude de cancelamento do voo. Em sua 

petição inicial a parte Requerente aduz que seu voo foi cancelado devido 

à manutenção na aeronave que realizaria seu voo. Relata que só foi 

realocado em voo no dia seguinte e, por conta disso, perdeu alguns 

passeios e uma diária em Miami; segundo a parte Requerida, tal 

cancelamento decorreu de força maior ante a necessária manutenção da 

aeronave. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise o mérito. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. A responsabilidade 

da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. A tese 

defensiva da parte Requerida não prospera. Em suas razões esta 

suscitou, à título de excludente de responsabilidade a necessidade de 

manutenção não programada da aeronave que fez o voo ser cancelado. 

Isto porque a necessidade de manutenção não programada na aeronave o 

que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE 

AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado 

o descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, determina 

que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de reacomodação, 

conclusão do transporte por outra modalidade ou reembolso. Contudo, 

pela prova constante nos autos verifica-se que a parte Requerida não 

ofertou qualquer possibilidade de realocação da parte Requerente em voo 

próprio ou de terceiro antes de fornecer a conclusão da viagem em dia 

posterior. Neste sentido, resta configurada a falha na prestação do 

serviço da parte Requerida. Neste sentido destaca-se o entendimento do 

TJMT: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO 

DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA 

AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO 

– CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO 

MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE 

MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO 

LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização e 

responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos 

no pacote comercializado, tais como cancelamento de voo sem a prévia 

comunicação aos consumidores e ausência de assistência satisfatória. 

Devem ser excluídos da condenação ao pagamento de indenização por 

dano material, os gastos alegados e não comprovados pelos autores. A 

ocorrência de urgente manutenção na aeronave não configura hipótese 

de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios 

riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), de 

modo que não deve ser afastada a responsabilidade da empresa de 

aviação e da empresa de turismo, consequentemente, o dever de 

indenizar. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea e a 

empresa de turismo não demonstram que, prestados os serviços, o 
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defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantida a 

indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. (TJTM, Ap 105850/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016 - grifo nosso). 

Assim, conforme depreende-se dos autos o Autor em razão do 

cancelamento de seu voo perdeu uma diária no hotel de sua cidade 

destino fazendo com que tivesse um prejuízo de R$ 676,00 devendo, 

portanto, ser indenizado. Quanto aos aludidos danos morais é sabido que 

a condenação é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o Requerente é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte reclamante, para condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS e R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e 

seis reais) de DANOS MATERIAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se
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Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor 

de AZUL LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante pois teve que concluir 

o seu trajeto via terrestre e diante do ocorrido chegou muito depois do 

esperado em seu destino e, ainda, sem o suporte necessário. Restando 

infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida apresentou 

contestação. Em sua defesa a Requerida alega que o não pouso do voo 

na cidade de Sinop se deu em razão das condições meteorológicas, 

sendo caso fortuito externo, portanto, força maior excludente de ilicitude. 

Considerando a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso vertente, verifico que 

não ocorreu o pouso do voo fazendo com que o reclamado chegasse ao 

seu destino horas depois do programado, concluindo o seu trajeto via 

terrestre (ônibus). A reclamada em sua contestação, alega que ocorreu 

em razão das condições climáticas, sendo o problema imprevisível e 

inesperado, suscitando excludente de responsabilidade e conseqüente 

improcedência do pedido de indenização por dano material e moral. Pois 

bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-seque os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

este não foi prestado nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em 

nenhum momento, se preocupou em fazer prova da excludente de 

responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. MAU 

TEMPO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. 

PRESENTE. 1.A IMPOSSIBILIDADE DE VOAR POR MAU TEMPO DEMANDA 

PROVA, CUJO ÔNUS RECAI SOBRE O FORNECEDOR, NÃO PRODUZIDA A 

CONTENTO, NÃO DEMONSTRADA FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA 

DE TERCEIRO. 2.A PERDA DE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE 

CONCURSO PÚBLICO EM RAZÃO DE ATRASO NO VOO CONFIGURA 

DANO MORAL INDENIZÁVEL. 3.A REPARAÇÃO DE DANO MORAL 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NÃO MERECE REPAROS. 4.RECURSO 

CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, SERVINDO A 

SÚMULA DE JULGAMENTO DE ACÓRDÃO. 5.RECORRENTE SUCUMBENTE 

ARCARÁ COM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO 

FIXADOS EM 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO. (TJ-DF - 

ACJ: 20130110542574 DF 0054257-49.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO 

AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 17/09/2013, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2013 . Pág.: 226)” (grifei) Assim, 

ressalvando o entendimento deste juízo de que as condições 

meteorológicas devem ser consideradas como excludente de ilicitude, por 

tratar-se de força maior e, portanto, medida necessária para garantir a 

segurança esperada no transporte aéreo, é bem de ver que o ônus da 

prova é da companhia aérea. In casu, repito, não restou demonstrado nos 

autos. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte 

reclamante, isso porque o atraso do voo, causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente 

prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte reclamante 

surge da falha na prestação do serviço da reclamada, sendo os 

passageiros daquele voo surpreendidos com o descaso e a 

desconsideração destes na qualidade de consumidores. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 
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à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 3.000,00 (três mil reais) ao 

reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Quanto 

aos aludidos danos materiais tenho que não assiste razão ao requerente 

pois não colaciona aos autos qualquer prova de eventual prejuízo/gasto 

em razão do ocorrido. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

reclamante, para condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar 

ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez 

tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e desnecessária a 

produção de novas provas, a ação merece ser julgada de imediato na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise 

atenta dos autos conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas 

cobranças indevidas inseridas pelas Requeridas em sua conta bancária 

após a realização de um empréstimo consignado. Aduz que não tem 

qualquer relação jurídica com a Águas de Sinop e que as cobranças em 

débito automático foram inseridas de maneira indevida pelos Requeridos 

quando da assinatura do contrato de empréstimo. A primeira Ré, aponta 

que os descontos foram solicitados em data diversa do pedido de 

empréstimo, e, devidamente autorizado pelo consumidor, ora Requerente. 

A reclamada águas de Sinop, por ocasião da defesa, assevera sua 

ilegitimidade passiva, ausência de culpa no fato versado nos autos, bem 

como, alega a inexistência de dano moral. Cabe ressaltar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. No que tange a preliminar de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA para responder aos termos da presente demanda, ressalto que 

o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do 

Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face de quem 

pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos 

na relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. Ademais, veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, 

em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação 

acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou as cobranças efetivadas, bem como, que foram 

promovidas pelas reclamadas. De outra banda, cumpria as reclamadas o 

ônus da prova acerca da licitude nas cobranças. Nesse ponto, não houve 

comprovação da prestação dos serviços ou existência de relação jurídica 

com a Ré águas de Sinop capaz de justificar o documento apresentado 

pelo Banco “autorizando” descontos em débito automático. Verifico que o 

consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. 

A reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, 

II, do CPC. No que tange ao cabimento da repetição do indébito, entendo 

que estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, 

devendo ser restituído em dobro o montante de R$ 619,12 (seiscentos e 

dezenove e doze), indevidamente descontados da conta do Autor. Com 

relação aos alegados danos morais, penso que a cobrança de serviços 

não contratados, constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. 

A parte Autora necessitou despender tempo e buscar a justiça para 

afastar a cobrança indevida. Sobre o tema, o STJ em decisão monocrática 

do ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3ª 

Turma, conheceu do agravo para rejeitar o Recurso Especial do Banco 

Santander. Como fundamento da sua decisão, o relator adotou o acórdão 

do TJ-SP que reconheceu, no caso concreto, a ocorrência de danos 

morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. “Notório, 

portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se 

pelo fato de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, 

desde o início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro 

calvário para obter o estorno alvitrado”, afirmou o ministro. Nesse passo, à 

vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam 

dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano moral, 

devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 
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negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue 

reverter à situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na presente ação, para condenar as requeridas à 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com a 

incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros legais a contar da citação, e ainda, para condenar as requeridas ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data 

da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 

do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do 

STJ, e artigo 398 do Código 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Não havendo arguição 

de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise 

do mérito. A parte Reclamante alega que na data de 23/09/2018, teve o 

fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido por 2 dias. 

Informa que, ligou por diversas vezes para a Requerida, contudo não 

logrou êxito e teve sua energia restabelecida somente no dia 25/09/2018 A 

Reclamada, por sua vez, alega que desconhece o fato e que não houve 

nenhum registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica na 

residência do autor. Contudo, a empresa não comprovou o alegado, ônus 

que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC, tendo em vista as 

diversas provas referente à suspensão do fornecimento de energia 

elétrica que o autor colaciona aos autos. Na relação jurídica de direito 

material que a autora mantém com a concessionária de energia elétrica 

está ínsita uma relação de consumo consistente na prestação de 

fornecimento de energia. Assevero, porém, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade na suspensão dos serviços em apreço, 

permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 333, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, a sua condenação pelos 

danos morais sofridos pelo Reclamante. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais, colhe-se dos autos que a parte autora teve 

suspenso o fornecimento de energia elétrica indevidamente. A suspensão 

do fornecimento de energia elétrica afeta a dignidade da pessoa humana, 

pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se torna insalubre sem o gozo 

desse fornecimento necessário para nossa subsistência. Cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a parte Reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013867-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 
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desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001165-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA & VIANA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO PINTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS DE SINOP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por NAPOLEÃO PINTO NETO contra 

ÁGUAS DE SINOP S.A, alegando, em síntese, que apesar de não possuir 

débitos com a Reclamada, teve suspenso o fornecimento de água de sua 

residência. Requer a condenação da reclamada em danos morais no 

importe de 15 (quinze) salários mínimos. A Ré hasteou preliminar de 

ilegitimidade ativa, aduzindo que o ramal está em nome de terceiro, e, no 

mérito, que inexistem danos a serem indenizados. A preliminar não merece 

prosperar, uma vez que a parte Autora comprovou por meio de 

documentos que é locatário do imóvel, sendo parte legítima, portanto, para 

figurar no polo ativo da demanda. De largada, consigno que tenho como 

aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao 

caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 

1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio 

a responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Cumpre observar que a reclamada é concessionária de serviços públicos, 

respondendo objetivamente por danos causados aos seus usuários, 

devendo o reclamante demonstrar apenas o nexo causalidade e o dano. 

Além da responsabilidade objetiva elencada na Carta da República, 

também é aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é 

evidente a relação de consumo. Impondo a parte ré, portanto, responder 

pelos danos causados a seus usuários, a não ser que comprove a 

inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. 

Alega a parte requerente que no dia 30/11/2017, a requerida interrompeu o 

fornecimento do serviço indevidamente, o que acarretou danos materiais 

de R$ 26,00 (vinte e seis) reais e supostos danos morais. Compulsando 

os autos, verifico que a Autora estava com suas faturas quitadas, 

inexistindo motivos para a suspensão do serviço. Não encontra guarida a 

alegação da Requerida de que não foi comprovado o corte, uma vez que a 

inicial se fez acompanhada de fotos e protocolos demonstrando sua 

ocorrência. Logo, tendo como indevida a atitude da requerida, que não 

laborou com o devido cuidado para evitar os danos, exsurge o dever 

indenizatório. Com relação ao dano material, tenho que restou 

demonstrado o nexo causal. Ademais, não houve impugnação, devendo 

ser fixado no exato valor pleiteado na inicial. Os danos morais, por sua 

vez, também encontram ressonância nos autos, merecendo indenização. 

Sobre este ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada 

sob o título "Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente leciona: "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o 

autor tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a condenação abaixo fixada se não consegue reverter à 

situação da requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTE o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 26,00 (vinte e seis reais) a título de danos materiais, acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o respectivo 

desembolso e, ainda R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, 

do Código Tributário Nacional), a partir da data da prolação desta sentença 

(Sumula 362 STJ). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, 

deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006030-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA Quanto à 

preliminar de Ilegitimidade Passiva da segunda Requerida (CITIBANK 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB AS) tenho que assiste 

razão. Compulsando os autos verifico que a negativação fora realizada 

pela primeira Requerida e não há qualquer envolvimento com a CITIBANK 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB AS. Nesse sentido acolho 

a preliminar de Ilegitimidade Passiva da Requerida CITIBANK 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB AS e prossigo a ação 

somente em face da primeira Requerida. Quanto à preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de perícia grafotécnica 

tenho que não assiste razão à Requerida por não ter colacionado aos 

autos documentos com a assinatura da parte Autora, não necessitando 

portanto de tal meio de prova. Passo ao exame do mérito. É incontroverso 

nos autos que o autor fora negativado por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 
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alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

Exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida 

(Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I) a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001299-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. VIEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Observa-se, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 
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inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 3.200,00 (três 

mil, duzentos e vinte reais), corrigida monetariamente a partir da emissão 

do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação 

do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006103-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A preliminar de 

indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos 

princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, 

conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
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Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005574-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQUINAS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO KALFELZ MARTINS OAB - RS31720 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC; Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou ação de reparação de danos, alegando que seu nome 

fora protestado indevidamente pelas Requeridas. Em sua defesa a 

primeira requerida aduz que agiu como mandatária da segunda Ré, sendo 

esta a responsável por eventual indenização. A segunda Reclamada, por 

sua vez, reconhece o equivoco e pugna pela fixação equitativa dos danos 

morais. Compulsando os autos, verifico que o requerido BANCO 

BRADESCO figura como APRESENTANTE do título levado a protesto, 

sendo que, o credor é a parte requerida WEBER MASCHINENTECHNIK DO 

BRASIL MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. Nesta senda, atuando a 

instituição bancária como mero apresentante do título, ou ainda, banco 

sacado, não detém legitimidade para responder ao débito apontado pelo 

litisconsorte em nome do autor. Ainda, quando da apresentação o título 

não se encontrava prescrito, motivo pelo qual, o mesmo agiu em estrito 

cumprimento do mandato que lhe foi outorgado pelo segundo requerido. 

Ademais, o E. STJ pacificou o entendimento de que o mandatário só 

responde por danos quando extrapolado os limites outorgados, in verbis: 

“Súmula 476: O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só 

responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os 

poderes de mandatário”. Corroborando segue o entendimento 

jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO APRESENTANTE. PRECEDENTE DO STJ. (...)” 

(TJ-MG - AC: 10024082629312005 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 22/04/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/04/2014) Insta esclarecer que o endosso-mandato é uma 

modalidade de endosso impróprio, no qual o endossante (credor) atribui ao 

endossatário (instituição financeira), a execução dos atos necessários 

para o recebimento do crédito representado no título, havendo apenas a 

transferência dos direito cambiais. Ou seja, o endosso-mandato nada mais 

é que uma outorga de mandato, quando a instituição financeira não age em 

nome próprio, mas sim, em nome do credor. Com efeito, as exceções 

pessoais podem ser opostas contra o endossante, mas não contra o 

endossatário, uma vez que, é inocorrente a extrapolação dos poderes que 

foram outorgados. Logo, tendo em vista que o primeiro requerido agiu nos 

estritos limites de seu mandato, tenho que merece prosperar a preliminar 

de ilegitimidade passiva hasteada. Por não haver arguição de outras 

preliminares, passo a análise do mérito da lide. Convém ressaltar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, todos do CDC, e 

ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Não obstante, a 

própria Requerida, WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQUINAS 

PARA CONSTRUCAO LTDA reconhece o direito do Autor em sua 

contestação, demonstrando de maneira singular, boa-fé e lealdade 

processual, apesar do equívoco no apontamento do débito. O dano é 

corolário logico do apontamento indevido, no entanto, o valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para confirmar a liminar proferida inicialmente e 

CONDENAR a requerida WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL 

MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA a pagar à autora a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da presente data. Declaro extinto sem resolução de 

mérito com relação ao Requerido Banco Bradesco, diante do 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006194-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALINE GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de ação proposta por ANALINE GREGÓRIO, em face de BANCO 

DO BRASIL S/A, pleiteando indenização por danos morais em razão de 

espera excessiva para atendimento na agência bancária. A requerida 

alega ILEGITIMIDADE ATIVA da requerente, uma vez que a senha pessoal 

apresentada está em nome de terceiro, estranho aos autos. Antes de 

qualquer outra digressão jurídica entendo imprescindível julgar a preliminar 

suscitada. Verifico dos autos que assiste razão ao Requerido, ao passo 

que a senha foi retirada em nome de terceiro, estranho à relação 

processual. Assim, impossível o julgamento do mérito da demanda, eis que 

verificada questão intransponível que leva à extinção do feito. “Ex positis”, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante o acolhimento da 

preliminar argüida pela requerida. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013101-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 565 de 650



Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. Ademais, embora intimada do 

despacho de id. 9231137, a parte Exequente quedou-se inerte. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil. Após as devidas intimações, 

determino o levantamento em favor da Ré, referente aos valores 

depositados judicialmente para apresentação da impugnação. ao 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006540-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Não havendo arguição 

de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise 

do mérito. A parte Reclamante alega que teve o fornecimento de água de 

sua residência interrompido indevidamente. Informa que, recebeu fatura 

com consumo superior e realizou o requerimento de releitura, nesse 

período, a Requerida mesmo com tal fatura em discussão interrompeu os 

serviços e razão do seu não pagamento. A Reclamada, por sua vez, alega 

que o débito é devido e que não há comprovação dos aludidos danos 

morais. Contudo, a empresa não comprovou o alegado, ônus que lhe 

competia nos termos do art. 373, II do CPC, nota-se nos autos que a parte 

autora comprova que requereu a releitura de sua fatura e a Requerida 

mesmo assim interrompeu os serviços em sua residência. Na relação 

jurídica de direito material que a autora mantém com a concessionária está 

ínsita uma relação de consumo consistente na prestação de fornecimento 

de água. Assevero, porém, que em consonância com o Código de Defesa 

do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços 

de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade na suspensão dos serviços em apreço, 

permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 333, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, a sua condenação pelos 

danos morais sofridos pelo Reclamante. No que tange ao pedido de 

condenação em danos morais, colhe-se dos autos que a parte autora teve 

suspenso o fornecimento de água indevidamente. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica afeta a dignidade da pessoa humana, 

pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se torna insalubre sem o gozo 

desse fornecimento necessário para nossa subsistência. Cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a parte Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006403-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inserida pela Requerida em sua conta bancária após a 

realização de um empréstimo consignado. Aduz que a Ré agiu com abuso 

de direito, uma vez que embora previsto contratualmente a possibilidade 

de débito em conta, não haviam parcelas em atraso. A Ré aponta que os 

descontos foram devidos e que inexistem danos a serem indenizados. 

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Com efeito, veja-se que, em se tratando de 

relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é 

claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 
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ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, a autora comprovou as cobranças efetivadas, bem como, que foram 

promovidas pela reclamada. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus 

da prova acerca da licitude nas cobranças, no entanto, não é o que se 

verifica dos autos. Apesar da existência de cláusula contratual 

autorizando os descontos, a Ré equivocou-se, descontando valores que 

já estavam quitados. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. No que tange ao cabimento 

da repetição do indébito, entendo que estão presentes os requisitos do 

art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo ser restituído em dobro o 

montante de R$ 2.589,97 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), indevidamente descontados da conta da 

Autora. Com relação aos alegados danos morais, penso que a 

abusividade na cobrança, constitui abuso de direito, superando ao mero 

transtorno. A parte Autora ficou sem saldo em conta, necessitando, ainda, 

despender tempo e buscar a justiça para ressarcir a cobrança indevida. 

Sobre o tema, o STJ em decisão monocrática do ministro Marco Aurélio 

Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3ª Turma, conheceu do agravo 

para rejeitar o Recurso Especial do Banco Santander. Como fundamento 

da sua decisão, o relator adotou o acórdão do TJ-SP que reconheceu, no 

caso concreto, a ocorrência de danos morais com base na Teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor. “Notório, portanto, o dano moral por ela 

suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato de ter sido 

submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da 

cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter 

o estorno alvitrado”, afirmou o ministro. Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a 

parte autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo 

ser indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação, para condenar a requerida à restituição em 

dobro do montante de R$ 2.589,97 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove 

reais e noventa e sete centavos), com a incidência de correção monetária, 

pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação, e 

ainda, para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por danos morais acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso 

(Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009654-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TONSACH ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009055-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO ANTONIETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. Diante do exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004389-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TEIXEIRA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA e não compareceu em audiência de conciliação. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida quedou-se revel, 

não apontando justificativa para aludida restrição. Assim, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, 

destaque-se que “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009709-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO CURVO MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICAR VEICULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 
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ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CAMILA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome discorrendo 

que tal parcela encontrava-se devidamente paga no momento da 

negativação. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e, 

ainda, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de nulidade da citação não merece prosperar 

pois conforme nota-se nos autos a intimação/citação chegou 03 dias 

antes da realização da audiência e, conforme aduz a Súmula 19 Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais: SÚMULA 19: O prazo mínimo entre 

a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. Diante do exposto, não acolho 

tal preliminar e decreto a REVELIA da parte Requerida. Passo ao 

julgamento do mérito. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado bem como 

colaciona comprovante de pagamento da referida parcela. Verifico que a 

requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do 

nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004122-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GOFFI SAVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. Diante do exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010077-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010091-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CELIO ALVES VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Conforme ata de 

audiência o patrono da parte Requerente postulou pela concessão de 

prazo para apresentar justificativa. Todavia, em que pese seus 

argumentos estes não podem ser acolhidos. Em tal situação há uma clara 

distinção entre a justificativa da ausência e a comprovação desta. A 

justificativa, ou seja, o motivo que ensejou a ausência na solenidade 

sempre será pretério, motivo pelo qual, deveria a parte Requerente, desde 

logo fazer constar na ata qual teria sido a causa impeditiva de seu 

comparecimento, postulando tão somente, se fosse o caso, pela 

concessão de prazo para trazer aos autos a documentação 

comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente caso, 

infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava ciente de 

sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos autos, 

informou qual o motivo. Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010065-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGO DE MARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001183-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARVALHO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR proposta por FELIX 

COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA – ME em face de EDSON 

CARVALHO CARDOSO. A parte Requerente aduz ser credora da parte 

Requerida na importância original total de R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais) referente a nota promissória vencida em 21.07.2013. A 

parte Requerida, foi citada, conforme certidão de id nº 15992468, porém 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se do 

termo anexo ao id nº 16533966. Não comparecendo a parte Requerida à 

audiência de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 

da Lei nº 9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não 

apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), atualizado pelo 

INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir 

doa data do vencimento, 21.07.2013, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE a distribuição do 

presente feito, eis que equivocadamente distribuição como Execução de 

Título Executivo Extrajudicial – EXTIEX, quando em verdade trata-se de 

ação de conhecimento. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010109-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES LEAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 
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inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Em síntese, aduz o requerente que é usuário dos serviços de 

água da requerida, com a matrícula 43849-9, e que seu histórico de 

consumo sempre variou na média de 30 a 40 m³ de consumo, nos valores 

aproximados entre R$ 130,00 reais a R$ 180,00 reais, valores estes que 

eram usuais. Narra o autor que no mês de agosto do ano de 2018, 

recebeu uma fatura da empresa requerida, no valor de R$ 412,49 reais, 

bem como que no mês de setembro do mesmo ano, recebeu uma fatura no 

valor de R$ 472,39 reais. Relata que realizou reclamações junto à empresa 

requerida, no entanto, a ré efetuou a suspensão do serviço de 

fornecimento de água de sua residência. Diante disso, o requerente pugna 

pela declaratória de inexistência de tais faturas bem como indenização por 

danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água. A 

Requerida devidamente citada/intimada NÃO compareceu em audiência 

conciliatória e não apresentou contestação, quedando-se REVEL. Passo a 

análise do mérito. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Pois bem, conforme se afere das 

contas juntadas pela requerente, sua média de consumo é baixa em 

comparação com os meses de agosto e setembro, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Logo, tenho que merece guarida a pretensão 

de desconstituição das faturas discutidas nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que as faturas por ora litigadas são 

indevidas, e não podem prosperar. Em caso semelhante o posicionamento 

que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante 

julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. No que tange ao pedido de condenação 

em danos morais, colhe-se dos autos que a parte autora teve suspenso o 

fornecimento de energia elétrica indevidamente. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica afeta a dignidade da pessoa humana, 

pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se torna insalubre sem o gozo 

desse fornecimento necessário para nossa subsistência. Cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR as faturas emitidas nos 

valores de R$412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove 

centavos) e 472,39 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e nove 

centavos) bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que não há existência de relação jurídica entre as partes. Observa-se, 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa na presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Com fulcro no princípio do livre 

convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida 

quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida restrição. Assim, 

não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010836-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MENANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 
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o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEITON DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RONICLEITON DIAS NASCIMENTO em face de VIVO S.A. A 

controvérsia dos autos restringe-se quanto a existência de danos morais 

por alegada inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro 

de inadimplentes por débito no valor de R$ 154,96 vencido em 10.06.2015 

e inserido em 02.04.2017. Em sua petição inicial a parte Requerente, não 

negou a inexistência de relação jurídica entre as partes, mas sim limitou-se 

a arguir ser a inscrição indevida pois não possui débitos com a parte 

Requerida; que por seu turno em sua defesa sustentou a inexistência de 

danos morais e regularidade do débito. Por fim, em sede de impugnação à 

contestação a parte Requerente passou a questionar quanto a 

inexistência de prova documental da relação jurídica. Após breve síntese, 

tenho que a causa de pedir, delimitada pela parte Requerente deve se 

restringir à alegação quanto à ausência do débito, posto que os 

argumentos quanto à inexistência de relação jurídica somente foram 

arguidos após a contestação, desprovida de quaisquer documentos, 

apresentada pela parte Requerida Neste cenário, ainda que aplicável o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes; não se poderia exigir a inversão do 

ônus da prova, posto que, havendo a relação jurídica, incumbia à parte 

Requerente trazer aos autos comprovante de que o débito negativado, se 

encontrava quitado ou ainda que a fatura vencida não corresponderia ao 

valor negativado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, o que 

não ocorreu. Incumbe salientar que se a parte Requerente busca dano 

moral em virtude tão somente na ausência de comunicação da inscrição 

de seu nome em cadastro e inadimplentes, referida demanda deve ser 

dirigida ao arquivista consultado, posto que incumbe a este a exclusiva 

responsabilidade em informar ao consumidor a existência de apontamento, 

nos termos do dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312616 Nr: 16160-82.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME D. DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:OAB/MT18.320

 Vistos,

 Não obstante o teor da manifestação de fl. 23/24, verifica-se que já houve 

a redesignação da aludida audiência para o dia 22/02/2019, às 15h50min.

Desta forma, aguarde-se a realização da supracitada audiência.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330527 Nr: 9738-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HILARIS DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME ROSSI 

ASSIS - OAB:24071/O

 INTIMAÇÃO do advogado do Ré(u) EDSON HILARIS DAMACENO para 

oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º 

do CPP, podendo juntar documentos, justificações, especificar as provas 

que pretende produzir, arrolar testemunhas até o maximo de oito (08), 

qualificando-as e se necessário, requerer suas intimações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 333088 Nr: 11488-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MAYK DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 Vistos,

Intime-se a Defesa para que se manifeste acerca do aditamento à 

denúncia oferecido pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, 

com fundamento no artigo 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 342168 Nr: 17419-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLE GARCIA TOSTA - 

OAB:OAB/GO 33.394

 Código nº 342168

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Rio 

Verde/GO, com a finalidade de proceder à inquirição da testemunha Taisa 

Santos Gouveia Morais.

É o relatório necessário.

Decido.

Inicialmente, designo audiência para o dia 29/03/2019, às 15h50min para o 
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cumprimento do ato deprecado.

Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o art.973 da 

CNGCGJ/MT não foi devidamente observado, de forma que determino que 

a Sra. Gestora, oficie-se ao Juízo deprecante, para que encaminhe, no 

prazo mais exíguo possível, a cópia do termo de declaração das 

testemunhas prestado na fase inquisitorial e interrogatório policial.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 339445 Nr: 15703-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, FERNANDA 

FRANCISCA DA SILVA, JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE DOURADOS 0 MS - OAB:, Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Código n° 339445

Vistos,

 Considerando que foram reenviados os ofícios de fls. 124 e 125, 

conforme consta à fl. retro, aguarde-se o integral cumprimento, no que 

concerne à citação pessoal dos acusados.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na 

denúncia (fls. 01a/01b-verso) para:CONDENAR JOÃO PAULO DA SILVA 

por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 157, §2°, incisos I 

e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes (CP, 

artigo 70), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 

(três) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime inicialmente fechado 

(fundamentação acima), bem como pena pecuniária de 45 (quarenta e 

cinco) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, devendo ser observado o disposto nos artigos 

49 e 50 do CP.ABSOLVER FERNANDO BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO, 

nos termos do que preconiza o artigo 386, inciso V, do CPP, dos crimes 

lhe imputados na exordial acusatória (CP, art. 157, §2°, I e II - por duas 

vezes). Em razão do labor desempenhado pela advogada Cleusa 

Teresinha Haubert (OAB/MT n. 19.234), nomeada neste feito, fixo o valor 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários 

advocatícios, a serem cobrados do Estado de Mato Grosso, devendo a 

Sra. Gestora expedir a competente certidão, nos termos do artigo 303, 

§3º, da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Dispenso o 

registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sinop, 26 de novembro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339046 Nr: 15448-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGO ROSA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO RODRIGO ROSA DE CAMARGO, 

Filiação: Rosa e Renato, brasileiro(a), convivente, obs: sem mais dados no 

b.o., 21 anos, Telefone 66-99665-4449. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO QUE CUMPRA RIGOROSAMENTE AS 

MEDIDAS ABAIXO DESCRITAS, CIENTIFICANDO-O QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MESMAS, PODERA SER LHE DECRETADA SUA 

PRISÃO PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: 1.Afastamento do requerido do lar;2.Que o requerido 

não se aproxime da requerente (distância mínima 500 metros), não lhe 

telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de 

texto, whatsapp etc), bem como para familiares e/ou testemunhas.3.Que o 

requerido não vá à residência da requerente e de seus familiares, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica

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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 26 de novembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 262753 Nr: 5269-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nara Camilo dos Santos 

Botelho - OAB:OAB/RO 7118

 Vistos.

1 - Ciente acerca da distribuição dos presentes autos nesta Vara de 

Execuções Penais.

2 - Nesse diapasão, considerando que o PEP do reeducando está 

tramitando nesta VEP, para cumprimento da pena, designo audiência 

admonitória para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h30min, com a 

finalidade de estabelecer a forma de cumprimento da pena em regime 

aberto nesta Comarca.

 3 - Cientifiquem-se o Promotor de Justiça e a defesa acerca da audiência.

 4 - Intime-se o reeducando para comparecer à solenidade, 

observando-se o endereço indicado nos autos às fls. 235.

5 - Junte-se FAC em nome do reeducando, obtida por meio do Sistema 

Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 336437 Nr: 13754-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ BARROS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT

 Vistos.

1 - Ciente acerca do teor do petitório de fls. 132/133.

2 - Desta forma, designo a audiência admonitória para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14h00min, como nova data e horário para a 

realização da solenidade.

3 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando para que 

compareça à solenidade.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340521 Nr: 16396-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DO ROSARIO KREUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:MT-22806/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do réu para, no prazo legal, 

manifestar nos autos acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 339818 Nr: 15950-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSUEL RIBEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Na hipótese, subsistem motivos para que o veículo apreendido 

permaneça sob a tutela estatal, posto que foi apreendido quando 

acondicionava 03 (três) peças de pasta base de cocaína e, também, 

porquanto as denúncias apontaram como sendo o referido automóvel - um 

dos meios para o pagamento do grande volume de entorpecente 

apreendido. Diante disso, em consonância com o parecer ministerial e com 

fundamento no artigo 118 do CPP, indefiro o pedido formulado pela 

requerente Josuel Ribeiro Lima, mantendo o veículo sob a tutela 

estatal.Preclusa a via recursal, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 339819 Nr: 15951-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JANICE DE JESUS CARLOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORADO - OAB:6.904 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Na hipótese, subsistem motivos para que o veículo apreendido 

permaneça sob a tutela estatal - especialmente porque foi apreendido 

quando estava sendo utilizado para o transporte de entorpecentes.Diante 

disso, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no 

artigo 118 do CPP, indefiro o pedido formulado pela requerente Janice de 

Jesus Carlos Soares, mantendo o veículo sob a tutela estatal – 

notadamente porque foi apreendido como instrumento para a prática de 

crime de tráfico de entorpecentes.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337730 Nr: 14580-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, CLAUDILENE 

BARBOSA, ZAIR SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, IZAQUE DA SILVA - OAB:24447/O, NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 16.10.2018 (f. 97), que determinou a 

notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia, por escrito, 

em 10 (dez) dias.

Segundo consta, embora todos os réus tenham sido notificados (fls. 114 e 

117), somente Silvana Pereira Nascimento (fls. 134/139) e Zair Souza 

Silva (fls. 140/158) apresentaram defesa.

Por ora, certifique-se se a ré Claudilene Barbosa apresentou defesa, 

conforme já determinado em 14.11.2018 (f. 131) e, caso contrário, 

observe-se e cumpra-se o artigo 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, 

concedendo vista dos autos à Defensoria Pública para o seu mister.

Remetam-se as informações requisitadas pelo Desembargador Rondon 

Bassil Dower Filho, relator do HC nº 1013456-90.2018 (fls. 159/168).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337160 Nr: 14186-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA, CLAUDINEI 

JOSE DOS SANTOS CEZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 (...) Resta evidente, portanto, que as medidas cautelares fixadas em 

10.9.2018 (fls. 89/90) não se mostraram suficientes para desestimular a 

acusada à prática de novos crimes, voltando a delinquir praticando, dentre 

outros, o mesmo delito pelo qual é processada nos autos da presente 

Ação Penal Pública (tráfico de entorpecentes), demonstrando que sua 

liberdade representa concreto perigo à ordem pública, a justificar a 

segregação cautelar. Diante disso, com fundamento no artigo 282, § 4º 

c.c. 312, caput e parágrafo único, todos do CPP, decreto a prisão 

preventiva de Edileide Azanha de Souza.Expeça-se mandado de prisão, 

promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP/CNJ (art. 289-A, 

CPP).Expeça-se carta precatória ao Juízo da comarca de Colíder/MT, onde 

a ré se encontra segregada, com a finalidade de realizar o seu 

interrogatório.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 339242 Nr: 15568-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MARQUES FELICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11-465-0/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 15.10.2018 (f. 12), que designou 

interrogatório do réu para 13.12.2018 (quinta-feira), às 13:45 horas.

Não obstante, considerando que já existe audiência de inquirição de 

testemunhas de defesa designada para 06.12.2018 (quinta-feira), às 

14:15 horas (Precatória Cód. 339243, em trâmite por este Juízo), relativa à 

mesma Ação Penal Pública (Cód. 124947 - 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT), 

delibero antecipar o interrogatório do réu, devendo ser realizado na 

mesma data e horário (06.12.2018, às 14:15 horas) em que serão 

inquiridas as testemunhas de defesa.

Comunique-se o Juízo de origem.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313117 Nr: 16467-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, KVS, LGDLA, SELM, MROL, WDOLM, LJOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOLA, APM, DAMDS, EOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE COELHO - 

OAB:MT 21.734/O, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - OAB:20919

 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,s) do(a,s) 

requerido(a,s) para comparecer, juntamente com seu(a,s) constituinte(s) à 

AUDIENCIA CONCENTRADA designada para o dia 05 de dezembro de 

2018, às 16 horas, solenidade que irá se realizar nas dependências do 
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Centro Social Menino Jesus; bem como, para comparecer à AUDIENCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para 17 de dezembro de 2.018, 

às 14:00 horas, na sala de audiência da Vara Especializada da Infãncia e 

Juventude de Sinop-MT, no prédio do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 162859 Nr: 10686-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBDS, MSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RIVA - OAB:OAB/MT 

14.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVEA CAROLINA DE 

HOLANDA SERESUELA - OAB:310954-SP

 PROCESSO N. 10686-43.2011.811.0015 (162859) - A

 Intime-se o requerido para manifestação acerca do pedido de extinção 

acostado às fls. 310-311, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Sinop/MT, 22 de novembro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337235 Nr: 14229-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na representação, para fins de aplicar ao adolescente W. C. DA R., em 

decorrência da prática dos atos infracionais análogos aos delitos 

previstos nos art. 157, §2º, I e § 2º-A, II, c/c art. 288, do CP, a medida 

socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, em 

estabelecimento próprio, com fundamento no artigo 112, VI c/c o artigo 

122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O prazo da reavaliação, 

dada a gravidade dos fatos e as condições pessoais do adolescente, fica 

estabelecido em 06 (seis) meses, em consonância com a previsão do art. 

121, §2º, do ECA, devendo o CASE providenciar estudos técnicos e 

relatórios em até 10 (dez) dias do decurso do prazo acima. Juntados os 

estudos e relatórios, oportunize-se manifestação ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública, no prazo sucessivo de 03 (três) dias, quanto à 

possibilidade de progressão. Forme-se o processo executivo, com 

observância das disposições da Lei n. 12.594/12 e da Resolução n. 

165/2012 do CNJ.

 Com o trânsito em julgado, cumpra-se a disposição do art. 10, §1º, da 

Resolução n. 165/2012 do CNJ. Isento de custas (ECA, art. 141, §2º). 

Havendo bens apreendidos e encaminhados ao fórum, ainda não 

restituídos ou reclamados, decreto, desde já, o perdimento em favor do 

Estado, independentemente de intimação dos eventuais interessados, nos 

termos do artigo 123 do Código de Processo Penal, aplicada por analogia, 

sendo que, em se tratando de objetos sem valor econômico ou com valor 

ínfimo, determino a respectiva destruição. Determino, ainda, o 

encaminhamento das armas e munições apreendidas ao Comando do 

Exército, nos termos do artigo 25 da Lei n. 10.826/03 (fl. 33). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se com observância da disposição do art. 190 do 

ECA.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 559777 Nr: 20100-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO VENÂNCIO IRIGARAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BRAUN - OAB:18.784 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, DEFIRO o desarquivamento do processo nº 

2.136/1992, da Vara de Infância e Juventude desta Comarca e determino a 

extração de cópias do presente pedido de providências para juntada 

naquele feito, diante da incompetência da Diretoria do Foro para apreciar e 

julgar os demais pedidos apresentados. Intimem-se.Cumpra-se com 

urgência.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009443-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. C. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

III- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. IV– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio do requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança, bem como analisar a possibilidade de 

alienação parental. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) dias. V- 

Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, intimando-a, no 

mesmo ato, para audiência de conciliação que designo para o dia 

07/02/2019, às 13:30 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. VI- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VII- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC/2015. VIII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. IX- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. X- Notifique-se o Ministério 

Público. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009586-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILAINE MARIA DE CAMPOS OAB - 070.023.241-95 (REPRESENTANTE)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. C. (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 35% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago todo dia 10 de cada mês e 

creditado na conta a ser aberta em nome da genitora da menor (Lei n.º 

5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando a 
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abertura de uma conta poupança em nome da mãe da menor, para fins de 

depósito e movimentação dos alimentos. IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 07/02/2019, às 14:00 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Com relação à guarda, determino a realização de 

Estudo Psicológico e Social no domicílio da parte requerente e da parte 

requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas 

para criação e educação da menor, razão pela qual, postergo a 

apreciação do pedido para depois de confeccionado o laudo. Em laudo 

circunstanciado. Prazo 05 (cinco) dias anteriores à audiência. IX- Concedo 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 

3º do CPC/2015. X- Notifique-se o Ministério Público. XI- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006399-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIL DAS DORES VITALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA DE ALMEIDA VITALINO (REQUERIDO)

ANTONIO LOURENCO VITALINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1006399-15.2018.8.11.0002 Certifico que a audiência foi 

redesignada para o dia 14/12/2018 ás 14:30 horas, em razão da 

convocação do MM. Juiz pelo TRE-MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 542021 Nr: 10894-22.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO CHAVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ CAVALCANTE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENIAMINE GEGLE DE OLIVEIRA 

CHAVES - OAB:123B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEANIAMINE GEGLE DE 

OLIVEIRA CHAVES - OAB:123B

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea a, do 

CPC/15, resolvo o mérito da presente AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS em que Anselmo Chaves Neto promove em desfavor de 

Beatriz Cavalcante Chaves, de modo a cessar a obrigação alimentar que o 

requerente possuía com relação à requerida.Informe o requerente os 

dados do seu órgão empregador, cuja obrigação alimentar é descontada 

de sua folha de pagamento e, após, oficie-se referido órgão para 

cessação do desconto da verba alimentar referente à filha Beatriz 

Cavalcante Chaves. defiro às partes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas 

judiciais (art. 99, § 6º do NCPC).Transitada em julgado, ao arquivo com as 

necessárias baixas e anotações.PUBLIQUE-SE.REGISTRE-SE.INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 425985 Nr: 25146-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFLDOZF, ELDOZF, ALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513/O, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25146-35.2015.811.0002

 Código: 425985

VISTOS.

I- defiro o pedido de fl. 66/68.

II- Designo a audiência de conciliação para o dia 24/012019, às 14:00 

horas.

 III- Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de outubro de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 312038 Nr: 8104-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDC, MCDC, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAPHAEL M. NUNES - 

OAB:21.846/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903, 

MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,,, DECLARO a incompetência deste Juízo da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande para o processo e julgamento 

do presente feito, pelo que DETERMINO a remessa dos autos à Terceira 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca.Preclusa a via recursal, 

REMETA-SE ao Juízo competente.Às providências.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 416974 Nr: 20447-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAFS, ARS, CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

I- Logrado êxito na penhora via Sistema RENAJUD. Reduza-se a termo.

II- Intime-se o devedor na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou no último endereço cadastrado nos autos, para requerer a 

substituição do veículo constritado por dinheiro, se assim lhe aprouver e, 

não sendo o caso, para assinar o termo correspondente.

 III- Após, avalie-se o(s) bem(n/s) penhorado.

IV- Da avaliação, dê-se ciência as partes, intimando-se a parte exequente, 

ainda, para requerer o que entender pertinente.

V- Em seguida, ao Ministério Público.

VI- Após, conclusos.

VII- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007815-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. (REQUERENTE)

MARIA DIOCINA ANGELO (REQUERENTE)

T. A. C. (REQUERENTE)

M. A. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 577 de 650



JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (REQUERIDO)

 

1007815-18.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

autora , para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre o teor do 

oficio ID 16685422 - Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007749-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANE ANDRE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E 

........................................................................................................................

................. Ofício n. 1477/2018 Várzea Grande/MT, 26 de novembro de 

2018. Referência: Processo n. 1007749-38.2018.8.11.0002 Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) Parte autora:REQUERENTE: 

ADVANE ANDRE DE CAMPOS Senhor(a) Gerente: Solicito a Vossa 

Senhoria que informe a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

existência de depósitos na conta do “de cujus” Dejanira Eugenio de 

Campos, RG nº. 0382206-0 SSP/MT, CPF nº. 673.345.551-04, data de 

nascimento:08/03/1946, filiação: André Luzi Eugenio e Luiza Benedita 

Eugenio, a fim de instruir os autos acima mencionado. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito AO (A) GERENTE DO BANCO ITAÚ 

AGENCIA 0288 Avenida Barão de Melgaço 3605 - Centro Norte. 

C U I A B Á / M T  7 8 0 0 5 - 5 0 0  

........................................................................................................................

............. Sede do Juízo e Informações: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: 

Água Limpa Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 Fone: (65) 

3688-8417

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007994-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ESTEFANI ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

K. F. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LOPES MELHADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007994-83.2017.8.11.0002. VISTOS etc. O 

Ministério Público Estadual apresentou Recurso de Apelação (Ids. 

16211074 e 16211090). Assim sendo, intime-se a parte contrária para 

apresentar contrarrazões de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC). Após, 

elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. CGJ/MT e 

remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso 

interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010091-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (RÉU)

 

1010091-22.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 16680351 - Decisão 

16698915 - Certidão Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010127-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. N. T. (AUTOR(A))

L. N. D. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. T. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010127-64.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. O rito da presente execução - da prisão - , é incompatível com o das 

parcelas cobradas, uma vez que as três ultimas parcelas devidas à título 

de alimentos autorizam a prisão do devedor, enquanto as demais 

autorizam a cobrança pela expropriação. Assim, a credora deve emendar 

a inicial. Além disso, não há que se falar em cobrança de plano de saúde 

pelo rito da quantia certa, penhora ou prisão, eis que trata-se de obrigação 

de fazer, e, ainda que assim não fosse, a menos que a mãe estivesse 

pagando o plano poderia cobrar o valor aleatório sugerido. Intime-se para 

emenda em 15 dias. Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007995-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. F. (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007995-34.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG, sem prejuízo de revisão da concessão do benefício, se tal se 

revelar incabível. Nomeio Inventariante a viúva, Sra. Hosana Aurora 

Barbieri, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os 

herdeiros não sejam representados pelo mesmo Advogado, a parte 

requerente deverá fornecer quantas cópias das primeiras declarações 

forem necessárias à citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. 

Diligencie-se a inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de 

promover a juntada aos autos, da comprovação da inexistência de 

testamento deixado pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se 

para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, se houver, 

legatários, a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se 

houver menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 

627, do CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a 

avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte 

trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas 

pela Fazenda Pública (GIA-ITCMD). Após, a Inventariante deverá 

apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) e plano de partilha, 

ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear aos autos as 

certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública Nacional, 

Estadual -inclusive expedida pela PGE-MT, e Municipal, devidamente 

atualizadas. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Após, intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 322986 Nr: 19385-91.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ANA DE FÁTIMA MOURA PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURÍCIO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS WENDER CURVO RONDON 

- OAB:15913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.Apesar da ação ter sido ajuizada no ano de 2013, sequer as 

primeiras declarações foram prestadas de forma regular.Com efeito, a 

requerente, que diz ser companheira do falecido e com quem teve dois 

filhos, hoje maiores de idade (fls. 12 e 15), não providenciou a indicação 

do endereço dos filhos e, via de consequência, a citação destes ou a 

representação processual pelo mesmo patrono que a representa, se o 

caso.Trouxe aos autos, após primeiras declarações que não cumpre os 

requisitos mínimos previstos em lei (art. 620, do CPC), “renúncias” feitas 

por instrumento particular, supostamente dos herdeiros do “de cujus”, eis 

que os “renunciantes” não foram regularmente identificados nos autos. 

(..).Havendo interesse de algum herdeiro em renunciar o bem que constitui 

o espólio – que deverá ser informado onde e com quem está -, a renúncia 

deverá se dar por termo nos autos ou por escritura pública (art. 1.806, do 

CPC), assinada pelo herdeiro e cônjuge, com a comprovação da qualidade 

de herdeiro e de cônjuge, alegadas.A requerente deve providenciar a 

GIA-ITCMD, a certidão negativa de ICMS/IPVA e da Fazenda Pública 

Estadual, expedida pela PGE-MT.Após o cumprimento integral do contido 

acima, observada a necessária citação pessoal de todos, deverão ser 

apresentadas as últimas declarações e plano de partilha e o feito deverá 

ser remetido à Fazenda Estadual para manifestação.Indefiro o pedido de 

busca aos Sistemas BACENJUD, ante a ausência de indicação de valor em 

dinheiro a inventariar.A consulta ao RENAJUD demonstra a existência do 

veículo mencionado nos autos, apenas (anexo).A Inventariante deverá 

manter seu endereço atualizado nos autos.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 23 de Novembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 416970 Nr: 20442-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Alves de Souza, AGNELO ALVES DE SOUZA, 

ESTERINA ALVES DE SOUZA, ALINE VOLPI SOUZA, DIVALDO ALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIA DETOFI DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE ANTENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.Compulsando os autos, vê-se que a herdeira 

Esterina é casada, conforme qualificação constantes dos autos (fls. 06, 

08 e 18).Ocorre que não consta dos autos a certidão de casamento 

correspondente, e, dependendo do regime de bens, o esposo da mesma 

deve firmar termo de renúncia nos autos ou apresentar a escritura pública 

correspondente, já que apenas a herdeira assim o fez (fls. 65).Intime-se 

para trazer aos autos a certidão de casamento e assinar o termo de 

renúncia, se o caso.De outro lado, consta da certidão de óbito do Sr. 

Divaldo Alves de Souza, herdeiro pré-morto, que este deixou companheiro 

e um filho maior de idade (fls. 22).A filha do Sr. Divaldo com a Sra. Clarice 

é a Sra. Aline Volpi de Souza, qualificada às fls. 20 e já devidamente 

representada nos autos (escritura pública de renúncia regular às fls. 

77).Por cautela, o Inventariante deve informar se o Sr. Divaldo deixou mais 

filhos além da Sra. Aline, cautela necessária na medida em que há menção 

a companheira do falecido/herdeiro pré-morto, o que sugere a 

possibilidade de filho do falecido com a companheira.Em caso positivo, ou 

seja, havendo mais um filho do herdeiro pré-morto, à evidência, este deve 

integrar o feito.Em sendo caso de renúncia do esposo da herdeira Esterina 

Alves de Souza, a GIA deve ser mais uma vez alterada, já que a renúncia 

não pode ser diversa da esposa -, gerando tributo (fls. 93).Com as 

providências acima, últimas declarações (arts. 618, III, 622, I, 636 e 637, 

todos do CPC) e plano de partilha ou pedido de adjudicação, voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 22 de Novembro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268889 Nr: 8041-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMA, ORCHILENE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SAMPAIO DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:6555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, designo o dia 07/dezembro/2018 às 15h40min para a 

realização da audiência de conciliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 375151 Nr: 23147-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSC, AVDSC, KKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Aurelio Do Carmo 

Ferreira - OAB:15769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da coerção pessoal.

O executado não cumpriu o acordo celebrado nos autos (fls. 93/94), o que 

motivou o pedido de fls. 100/101.

O Ministério Público não se opôs ao pedido de fls. 100/101, para 

cumprimento das medidas expropriatórias via BACENJUD e RENAJUD para 

satisfação do débito em execução.

É o relatório.

DECIDO.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial. Observo que havendo valor inferior a 30% do débito, este não 

deve ser bloqueado.

 Infrutífera tentativa de penhora via RENAJUD e BACENJUD, extratos 

anexos.

Intime-se a parte credora e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285808 Nr: 4910-67.2012.811.0002

 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: GHDS, HELENA CALDAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA BARBOSA DE CAMPOS, FERNANDA 

BARBOSA DE CAMPOS, ELIDA BARBOSA DE CAMPOS, PAULO SENA DE 

CAMPOS, ANDERSON BARBOSA DE CAMPOS, WILSON BARBOSA DE 

CAMPOS, IASMIN DOS SANTOS CAMPOS, LUIS GUILHERME BATISTA DE 

CAMPOS, JOÃO FAGUNDES BATISTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARCEL ALEXANDRE 

LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:

 Processo nº. 4910-67.2012.811.0002.

Código nº. 285808.

VISTOS etc.

Considerando o contido na petição de fls. 244, expeça-se ofício para 

abertura de conta bancária/poupança em nome do infante G. H. da S. C., 

conforme anteriormente determinado às fls. 197.

 A representante legal do infante, Sra. Santa Caldas da Silva deverá ser 

intimada para retirar o ofício na Secretaria, mediante recibo nos autos e 

comparecer juntamente com o infante na Caixa Econômica Federal, 

munidos dos documentos solicitados às fls. 210, para abertura da conta.

Após a abertura da referida conta, a representante legal do infante deverá 

informar os dados da conta bancária a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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Com o aporte das informações, comunique-se a PREVIVAG para depósito, 

na conta informada, dos valores retidos a título dos 33,33% da pensão por 

morte do Sr. Horácio de Campos em favor do infante.

Até que tal ocorra, a PREVIVAG deverá depositar os valores em Juízo.

Defiro o pedido de extração de fotocópia da certidão de óbito de Horácio 

de Campos (fls. 249), uma vez que os dados da ação de tutela indicam 

que o causídico representa a autora no PJE.

O PJE nº. 1003997-58.2018.8.11.0002 foi analisado em data de 

13/11/2018, com a concessão da guarda dos infantes a tia materna, Sra. 

Santa Caldas da Silva, conforme cópia da decisão anexa.

Intimem-se a Defensoria Pública, Ministério Público e a Advogada da 

PREVIVAG.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Novembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371711 Nr: 20726-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR RONDON GRILLAUD, CELSO LUIS RONDON 

GRILLAND, EDILSON RONDON GRILLAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO EGIDIO DA SILVA 

GRILLAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20726-21.2014.811.0002.

Código nº. 371711.

VISTOS etc.

 Antes de extinguir o processo sem resolução mérito, determinando seu 

arquivamento, removo o Inventariante Celso Luis Rondon Grilland (fls. 49), 

do encargo e nomeio em seu lugar, seu irmão Edilson Rondon Grilland.

Intime-se para assinar o termo de compromisso, apresentar as últimas 

declarações e tudo mais que foi mencionado às fls. 87.

Não havendo manifestação, intime-se a viúva.

Caso ainda não haja manifestação, o que deverá ser certificado, 

proceda-se a conclusão para extinção.

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.: 67828 Nr: 3609-66.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDJT, MDJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO BANZI 

TONUZZI - OAB:19.000/MT

 VISTOS etc.Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença. 

Compulsando os autos, vê-se que foi determinado, às fls. 119 verso, que 

o empregador trouxesse aos autos os comprovantes de pagamento de 

seu empregado dos anos de 2014 e 2015.Salvo engano a determinação 

não foi atendida, mas, apenas, a ordem de desconto da pensão em folha 

de pagamento, de modo que a pensão passou a ser depositada em favor 

da credora a partir da parcela devida em Fevereiro/2017, aparentemente 

(fls. 132).Às fls. 154 e seguintes, a credora informou que seu crédito 

alimentar refere-se ao período de Dezembro/2014 a Fevereiro de 2017, e, 

assim, apresentou o montante devido em R$ 14.265,15 (data do protocolo 

28/08/2017 – fls. 154).Ocorre que não há nos autos informação do valor 

da remuneração do executado nos anos de 2014 e 2015, e, os valores 

recebidos nos meses de Junho e Julho de 2016 não podem servir de base 

para todo o período anterior (fls. 100/101(...).Ante o acima exposto, 

determino a renovação da intimação do empregador para que remeta ao 

Juízo, em cinco dias, os valores pagos ao requerido nos anos de 2014 a 

2016.Vindo aos autos, a credora deve apresentar cálculo que evidencie o 

valor devido, o valor pago, os índices atualizados e o montante total, 

sendo certo que pelo que consta dos autos desde Fevereiro e não desde 

Março/2017, a pensão é descontada em folha.Após as providências 

acima, proceda-se a conclusão.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de 

Novembro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003336-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ANTONIO DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 

1003336-50.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: ANDREA ALVES 

VIANA POLO PASSIVO: EDMILSON ANTONIO DE AMORIM, Endereço: 

Atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: efetuar a citação 

do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca 

da decisão que deferiu os alimentos provisórios provisórios no importe de 

40% do salário mínimo vigente, a serem pagos pelo requerido. Os 

alimentos deverão ser colocados à disposição do filho, a partir da citação, 

até o dia 10 de cada mês, em conta bancária da genitora, a ser indicada 

por esta. Até que tal ocorra, o pagamento deverá ser realizado em mãos 

da genitora do infante, mediante recibo. RESUMO DA INICIAL: Ação de 

Divórcio Litigioso proposta por Andréa Alves Viana contra Edmilson 

Antonio de Amorim em 13/10/2016. A petição inicial relata que as partes 

contraíram matrimônio em 04/08/2012 porem estavam separados de fato a 

mais de 06 meses antes da propositura da ação, que as partes tem 01 

(um) filho menor de idade e não adquiriram bens a partilhar. Solicita a 

concessão da justiça gratuita, do divórcio do casal, a decretação de 

alimentos para o filho no importe de 50% do salário mínimo, assim como 

que a requerente volte a usar o nome de solteira. DESPACHO/ DECISÃO: 

VISTOS etc. Defiro como requerido (Id. 10133003). Cite-se o requerido, 

por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no 

prazo legal, devendo constar do mandado as advertências previstas nos 

artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos a contestação, 

se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para manifestação. 

Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da UNIVAG para proceder à defesa do réu citado por edital 

(art. 72, inciso II, do CPC). Com a defesa, diga a autora e o Ministério 

Público. Após, 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, Edith Garcia, digitei. Várzea Grande/MT, 27 

de novembro de 2018. Nercy Anchieta 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 
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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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004509-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004509-41.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 

14:30horas. Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283225 Nr: 2064-77.2012.811.0002

 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: SPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 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 das partes, 

requererem o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 333385 Nr: 2011-28.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a especificação de provas efetuada pela requerente, 

desde já determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de 

Instrução e Julgamento de acordo com a disponibilidade de pauta deste 

Juízo, intimando-se às partes com as formalidades de praxe.Consigno que 

cabe ao (s) Advogado (a) (s) INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) 

por ele (s) arrolada (s), a teor do Art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao 

Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo (esclarecendo, ainda, se as 

testemunhas comparecerão independentemente de intimação, o que NÃO 

dispensará a parte da apresentação do rol nos termos acima, em atenção 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa).Intimem-se as partes e 

seus procuradores para o devido comparecimento. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 396628 Nr: 9595-15.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKF, EKF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PÚBLICA - DRA. 

PETRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - OAB:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.P.I.C.Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 389267 Nr: 4885-49.2015.811.0002

 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: JAON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 64 f/v, na forma requerida.

Intime-se pessoalmente o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se quanto ao teor da certidão de fl. 62, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital, observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, do Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.

Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público em relação a proposta de 

parcelamento formulada pelo executado às fls. 208/210 e, em seguida, 

conclusos.

Às providências.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003482-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) depositar a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do ato deprecado nos endereços indicados na 

petição ID n. 16327964 de 05/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003967-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON XAVIER DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMANUELA PIRES UNTAR (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) depositar a diligência do Oficial de 

Justiça para a intimação da testemunha.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386405 Nr: 2883-09.2015.811.0002

 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: TEREZINHA DUCARME E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado Ricardo Joao 

Zanata, OAB/MT 8.360 a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396533 Nr: 9522-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS ODILON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:OAB/MT7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6.576/MT, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado Rafael Antonio de 

Moraes, OAB/MT 15384 a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222161 Nr: 2378-28.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SÔNIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a advogada MIRUXY OLIVEIRA 

SOARES DA SILVA, OAB/MT 22603/O a DEVOLVER os autos no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em 

vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da 

perda do direito de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 293011 Nr: 13118-40.2012.811.0002

 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: ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:MT 13.802, MILTON SOARES NETO - OAB:15834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wanbier - 

OAB:14496A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Processo 13118-40.2012 Código 293011

Vistos...

Defiro o pedido de fls; 143 oficie-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 23 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441607 Nr: 7582-09.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFITTE INFORMÁTICA E PAELARIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENITA MONTEIRO GARCIA, NELITA DE 

OLIVEIRA MONTEIRO DAMASCENO, LYA MONTEIRO COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

7844B

 Processo 7582-09.2016 Código 441607

Vistos...

A preliminar arguida na peça de contestação não merece ser acatada. A 

questão da falta de interesse de agir, nos moldes que argumentou a ré, 
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confunde-se com o mérito. A possibilidade jurídica do pedido nem foi 

sequer aviveutada Como afirmação, sendo ter somente citada.

Assim, passo ao saneamento do feito, com a rejeição das preliminares.

Estabeleço a vinculação das partes ao pedido principal na peça exordial 

posto que esse é o bem da vida, no caso, a renovação do contrato de 

locação.

Para tanto, sugeriram as partes a indicação de prova oral, como o 

depoimento pessoal e a prova testemunhal, provas as quais coadunam.

No mais, estando o feito em ordem, e para tanto, determino a sentença do 

feito à instrução.

Designo então audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2019 

às 16:00hs, devendo os advogados atentarem os prazos do rol, que fixo 

15 dias antes da audiência, bem como que deverão providenciar a 

intimação de suas próprias testemunhas as quais do art 455 do NCPC.

As partes devem comparecer para a oitiva de oficio.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 08 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371810 Nr: 20793-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Soares Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Processo nº 20793-83/2014. (Cód. 371810)

Vistos...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ODENIR SOARES 

MARTINS em desfavor BANCO BRADESCO S/A.

Informa o devedor às fls. 70-v a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 75 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. 75, 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, 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435601 Nr: 4404-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVAIR FERREIRA DA CRUZ, SUZANA SANTANA DE 

ANUNCIAÇÃO CRUZ, ARIELLI ARRUDA RIBEIRO, ALADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAL BINI/ GALPÃO RESTAURANTE, 

UNIFORT SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:MT 7.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:MT 18314, DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11.386

 Processo nº 4404-52/2016. (Cód. 435601)

Vistos, etc...

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por NEVAIR FERREIRA 

DA CRUZ E OUTROS em desfavor de ORIVAL BINI – GALPÃO, UNIFORT 

SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.

Em face do que consta às fls. 120/122, onde as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e suspensão do feito até o cumprimento.

Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 158 do CPC, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, 

SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma do art. 792 do mesmo códex.

Expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor da parte 

credora, conforme requerido às fls. 124/127.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE – MT, 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431103 Nr: 1563-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEZIA DA SILVA COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Impulsiono estes autos para intimar a parte a autora sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402661 Nr: 12762-40.2015.811.0002

 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: VALDEMAR FERREIRA GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte a autora sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434645 Nr: 3794-84.2016.811.0002

 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: LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte a autora sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445137 Nr: 9471-95.2016.811.0002

 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: RONILSO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT12.333

 Impulsiono estes autos para intimar a parte a autora sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435780 Nr: 4495-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SAMOEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Impulsiono estes autos para intimar a parte a autora sobre o recurso 

interposto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006741-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIA PEDROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO OLIVEIRA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006741-26.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PERCILIA PEDROSA DE SOUZA RÉU: FLAVIO OLIVEIRA 

BATISTA Vistos... Nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por 

suspeita para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo. 

Remetam-se os autos à minha substituta legal, com as homenagens de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004084-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISA MARIA CORDEIRO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL E OUTROS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004084-14.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ISA MARIA CORDEIRO DO AMARAL RÉU: RAFAEL E OUTROS 

Vistos... Em virtude de inúmeras tentativas infrutíferas de citação da parte 

requerida para desocupação imediata do imóvel, hei por bem em 

determinar nova expedição, autorizando inclusive, reforço policial e 

arrombamento, caso necessário, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010364-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA CASTILHO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010364-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): POLIMIX CONCRETO LTDA RÉU: CONSTRUTORA SOUZA 

CASTILHO LTDA - ME Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010378-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO QUEIROZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

o Juízo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010378-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALESSANDRO QUEIROZ DE CAMPOS REQUERIDO: O JUÍZO 

Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010385-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALSINO JOSE MALDANER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DISNEY DA SILVA CAMARGO OAB - RS71799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA REGINA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010385-74.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALSINO JOSE MALDANER REQUERIDO: GLAUCIA REGINA 

DE ALMEIDA Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), 

servindo a cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004020-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004020-38.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de pedido de 
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revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré. 

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, 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. Ainda, entendo que o pedido de 

reconsideração não suspende o prazo para a apresentação de recurso 

próprio, estando inclusive o prazo, já decorrido. No mais, determino a 

intimação da parte requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie 

o depósito dos honorários periciais. Ainda no impulso, às partes para 

falarem sobre o laudo pericial retro juntado, no prazo comum de quinze 

dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006115-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE FONSECA DE ARAUJO (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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006115-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAFAELE FONSECA DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Em virtude da 

manifestação da parte autora e a fim de sanar dúvidas, determino a 

intimação do Sr. Perito, para que no prazo de cinco dias, indique com 

clareza qual é o membro do autor que possui as lesões se é o pé direito 

ou tornozelo direito, vez que os valores e quantificações são diferentes 

entre tais membros. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010048-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LARA (AUTOR(A))

LARA INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010048-85.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LARA INFORMATICA LTDA - ME, VERA LUCIA LARA RÉU: 

BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO S.A. Vistos... Por se tratar 

de medida de urgência, defiro o seu cumprimento da liminar mediante 

Oficial Plantonista. Expeça-se o necessário com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004350-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS ZAFANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL CESAR FERREIRA ZAFANI OAB - SP402353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DELOJO MORAES (RÉU)

DEIVID MENACHO HENRIQUES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004350-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SILAS ZAFANI RÉU: IVO DELOJO MORAES, DEIVID MENACHO 

HENRIQUES Vistos... Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, 

alegando a autora que é proprietária de um Lote de terreno de 400,00 

metros quadrados, situado no Bairro Cristo Rei, conforme contrato de 

compra e venda juntado à Id. nº 13437125. Diz que em maio/2018 tomou 

conhecimento que o réu invadiu seu imóvel, onde está construído suas 

Kit-Nets. A testemunha Benedito Venâncio dos Santos, qualificado na Id. 

nº 14212126 - Pág. 2, informou que trabalhou no local ajudando a construir 

o muro, e alegou ser o autor o dono da propriedade. Pelo depoimento da 

testemunha Manoel Honório de Arruda, pude notar que este prestou 

serviços nas Kit-Nets do autor, passando massa corrida em todas as 

unidades, e recebeu por este serviço. Afirmou ainda, que tem 

conhecimento que o imóvel pertence ao autor e não tem conhecimento da 

venda. Ouvida a terceira testemunha, Jonas Paulo Ramos, pude ver que 

este era o antigo proprietário do imóvel aqui discutido e que vendeu o 

mesmo ao autor, e que tomou conhecimento que o imóvel foi vendido pelo 

corretor David sem o consentimento do autor-proprietário. Pelos 

testemunhos, portanto, concluo que o terreno sempre foi cuidado pelo 

autor, e sendo a ação de força nova, passível de concessão in limine da 

proteção possessória e precedida de justificação prévia, atrelada à 

documentação trazida na inicial, tenho por demonstrados os elementos 

probantes a caracterizar o deferimento da medida. Ante o exposto, 

CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO, razão pela qual nos termos do 

art. 563 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em 

favor do autor sobre o imóvel aqui discutido (Id. nº 13437125), Bairro 

Cristo Rei, neste município. Por não possuir o réu advogado constituído, 

intime-o para contestar, querendo, no prazo de quinze dias, sob pena de 

confissão e revelia (CPC, art. 564, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009931-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DO CARMO SOUSA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO VERONEZ FILIAGI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009931-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): THAIS DO CARMO SOUSA VIEIRA RÉU: JOAO ANTONIO 

VERONEZ FILIAGI Vistos... Recebo a emenda retro juntada. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido Tutela Antecipada 

com Desocupação do Imóvel e Cobrança de Aluguéis proposta por THAIS 

DO CARMO SOUSA VIEIRA em desfavor de JOAO ANTONIO VERONEZ 

FILIAGI na qual alega, em síntese, inadimplência no pagamento de aluguel a 

partir do mês de setembro de 2018, totalizando o montante de R$ 2.234,57 

(dois mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 

Para antecipação dos efeitos da tutela, devem estar demonstrados os 

requisitos legais específicos, quais seja, a prova inequívoca e a 
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verossimilhança das alegações, previstos no art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes (Id. nº 16335663) pelo prazo de 12 (doze) meses, com início 

em 15/05/2018 e término em 17/05/2019, pelo valor mensal de R$ 900,00 

(novecentos reais), sendo que existe inadimplência no pagamento de 

aluguel a partir do mês de setembro de 2018, totalizando o montante de R$ 

2.234,57 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos). A inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a 

autorizar a concessão de liminar de despejo independentemente de 

motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando 

que o contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Ainda, as notificações de Id. Nº 16456953 comprova a mora e faz 

presumir que o réu não mais deseja cumprir suas obrigações contratuais, 

ocupando o bem sem pagar contraprestação. Assim, tais elementos 

comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. Relativamente ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo demonstrada, 

pelo fato do réu estar usando o imóvel sem pagar qualquer prestação ao 

autor, o que vem lhe causando grandes prejuízos. Dessa forma, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando que o réu/locatário seja 

intimado a desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual de Id. 

16335663 no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de 

despejo. Para efetivação da ordem e por tratar-se de medida inaudita 

altera parte, condiciono a expedição do mandado à prestação de caução 

pelo autor, em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 

8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. 

À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/04/2019, às 08:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RLP TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBSON LEITE FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001901-41.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RLP TRANSPORTES LTDA - EPP EXECUTADO: KLEBSON 

LEITE FREIRE Vistos etc. Pelo que se extrai da certidão acostada no Id. 

12312093, o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu localizar o endereço 

indicado no mandado para citação da parte executada, pelo que a parte 

credora requereu fosse reiterado o ato, se disponibilizando a acompanhar 

o cumprimento da nova diligência (Id. 12323668). Defiro o petitório da parte 

exequente, devendo ser expedido novo mandado de citação e penhora, 

consignando que o Oficial de Justiça não está obrigado a comunicar com o 

credor via telefone, até mesmo porque não tem disponibilidade de telefone 

funcional para tal atividade, contudo, caso queira, a parte interessada, no 

acompanhamento processual, quando da distribuição do mandado, 

contatar o servidor sorteado e acompanha-lo na diligência. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256259 Nr: 14053-51.2010.811.0002

 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: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELBER FAGUNDES DOS SANTOS, DHEULLER 

FAGUNDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, HELIO DA SILVA DIONIZIO - OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELBER FAGUNDES DOS SANTOS, 

Filiação: Jose Fagundes dos Santos e Ines de Fatima Santana dos Santos, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DHEULLER 

FAGUNDES DOS SANTOS, Rg: 5122278, Filiação: Jose Fagundes dos 

Santos e Ines de Fatima Santana dos Santos, 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: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MOVE AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DESFAVOR DE 

DELBER FAGUNDES DOS SANTOS E DHEULLER FAGUNDES DOS 

SANTOS

Despacho/Decisão: Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento 

das possibilidades do autor em localizar o endereço dos réus.Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu 

o requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) (grifei)Desta forma, defiro o pedido da parte autora, com 

fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a citação 
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por edital dos requeridos DELBER FAGUNDES DOS SANTOS E DHEULLER 

FAGUNDES DOS SANTOS, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com 

artigo 232 do referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de 

defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a designação de 

curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de 

Processo Civil, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 26 de novembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395562 Nr: 8820-97.2015.811.0002

 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: MARCONDES LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico que, nesta data intimei o perito Sr. Joao Leopoldo Baçan, via 

webmail, quanto a audiência designada para o dia 04/12/2018 às 11:20, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, conforme cópia em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303750 Nr: 24708-14.2012.811.0002

 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: GILSIVAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCÂNTARA - OAB:11.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245376 Nr: 5820-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:15425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, Marcelo Ambrósio Cintra 

- OAB:8934, Rodolfo coelho ribeiro - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE DE CAMPOS C. 

COUTINHO - OAB:352.228

 Certifico que a parte devedora manisfestou-se tempestivamente, em 

sendo assim INTIMO a parte Credora conforme decisão de fls. 123, para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 125/126 do devedor, no prazo de 

10 (Dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85989 Nr: 7919-81.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 

CONVÊNIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PUB. MUNIC. DE 

VÁRZEA GRANDE-ASPONVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENIR AMARAL - 

OAB:3527-B/MT, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 19.841/O

 Intima-se as partes, conforme decisão de fls. 298, para manifestarem 

quanto ao cálculo acostado as fls.312/315. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278774 Nr: 22425-52.2011.811.0002

 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: FRANCISCA ELVIRA DA COSTA, MARGARIDA ELVIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUZA VENTILADORES LTDA, IOLENE 

TEIXEIRA DE SOUZA, MANOEL FERNANDES MACONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Aparecida Munhol de 

Oliveira - OAB:MT 10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268072 Nr: 15571-42.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVALDO SABINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 79/81 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):

 Cod. Proc.: 393956 Nr: 7744-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:MT 6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333

 Certifico que decorreu o prazo para parte autora sem qualquer 

manifestação, em sendo assim INTIMO a parte autora para se manifestar 

no prazo de 05 (Cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438460 Nr: 5945-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MARIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT19.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 
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ALMEIDA - OAB:OAB/MT - 2573

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 6.904,49, em 03s 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da quantia de 

R$ 5.400,00, equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a restrição do aludido valor, bem assim procedo ao desbloqueio 

do remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317893 Nr: 14243-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14564, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:MT 7.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Defiro os requerimentos de fls. 148 e 157, formulado pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A.

 Em consequência, tendo sido a demanda julgada improcedente (fls. 

124/128), proceda a liberação do valor depositado nos autos (fls. 65), 

mediante alvará judicial, para a conta indicada.

 Após, retornem os autos ao arquivo, com as baixas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5507 Nr: 173-75.1999.811.0002

 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: ELIENE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA FRIGOBRÁS INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670-A/MT, CARLOS ROBERTO SANTOS - OAB:2739/MT, 

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:4276/MT, SILVANO 

MACEDO GALVAO - UNIVAG - OAB:4699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36.568

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 696. Em sendo assim, expeça-se extrato da Conta 

Única relativo ao presente feito.

 Com o extrato nos autos, intime-se a parte requerida para manifestação, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, retornem os autos ao 

arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438460 Nr: 5945-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MARIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT19.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT - 2573

 Vistos etc.

Não sendo aceita a proposta ofertada pelo executado (fls. 159), nos 

termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 

160/161, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema Bacen-Jud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 5.400,00 – CPF: 

161.630.529-00 – fls. 158).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 309992 Nr: 6015-45.2013.811.0002

 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: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE, QDA 

16

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil em 

vigência, proceda a citação do requerido, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que redesigno 

para o dia 14 de março de 2019, às 16h00min, 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/2015).

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.

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).

Dessa forma, considerando já haver sido expedida carta precatória à 

Comarca de Primavera do Leste/MT (fls. 77), OFICIE-SE àquele juízo a fim 

de proceder a emenda do objeto na nova sistemática, bem assim 

informando a nova data assinalada para realização de audiência de 

conciliação.

Faça constar no referido ofício que a missiva fora distribuída no ano de 

2014, extraída de processo incluso na META 2, inclusive, foi solicitado em 

duas oportunidades informações acerca do seu cumprimento, sem 

qualquer resposta.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269661 Nr: 9704-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 
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FERNANDES, para devolução dos autos nº 9704-68.2011.811.0002, 

Protocolo 269661, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410383 Nr: 16835-55.2015.811.0002

 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: JOAO BATISTA VAZ PASSARINHO, JUCIMARA DE 

OLIVEIRA SILVA PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EZEMIL ALVES DE ALMEIDA, 

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: JOÃO BATISTA VAZ PASSARINHO E JUCIMARA DE 

OLIVEIRA SILVA PASSARINHO MOVEM AÇÃO DE USUCAPIÃO EM 

DESFAVOR DE HIROSHI OKAJIMA E VERA LUCIA LOPES OKAJIMA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora cumpriu com a determinação de fl. 98, juntando aos autos 

cópia da matrícula do imóvel (fls. 103/117), conforme solicitado pela União 

à fl. 66. De outro norte, o autor requereu pela citação por edital do 

confinante Ezemil Alves de Almeida, o qual afirma que teria se mudado do 

local e que o imóvel confrontante está abandonado.DEFIRO o pedido de 

fls. 102, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

DETERMINO a citação por edital do confinante Ezemil Alves de Almeida, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.No mais, sem prejuízo 

da determinação supra, CUMPRA-SE os itens 1 e 2 da decisão de fl. 98, 

encaminhando-se a cópia da matrícula para união se manifestar se possui 

interesse na ação e certificando o decurso do prazo do edital expedido 

para citação de terceiros interessados e da citação dos 

confrontantes.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393652 Nr: 7583-28.2015.811.0002

 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: JAKLLYNE DA SOLEDADE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. CONSTITUÍDO, 

PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, RETIRE A CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO 

DE CRÉDITO, NESTA SERVENTIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387688 Nr: 3843-62.2015.811.0002

 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: MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI 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: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. CONSTITUÍDO, 

PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, RETIRE A CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO 

DE CRÉDITO, NESTA SERVENTIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321422 Nr: 17824-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. CONSTITUÍDO, 

PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, RETIRE A CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO 

DE CRÉDITO, NESTA SERVENTIA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037090-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (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 DECISÃO Processo: 1037090-89.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos 

verifica-se que a petição inicial não indica todos os requisitos 

necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja vista que não 

informou o endereço eletrônico das partes. Constata-se, também, que não 

foi determinado o valor do pedido de indenização por danos morais, o que 

na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o 

autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento 

pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor 

formular pedido genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento 

mínimo (art. 292, V, do CPC). Demais disso, verifica-se que a requerida 

pretende, também, o ressarcimento dos valores despendidos com a 

contratação de advogado para a propositura da ação, no valor de 

R$21.000,00. Assim, o valor atribuído à causa (R$194.464,57) é inferior à 

soma dos pedidos constantes na exordial, em desacordo com o disposto 

no art. 292, VI, do CPC, pois além de requerer a indenização por danos 

morais, almeja ser declarado inexistente o débito e ressarcimento dos 

honorários advocatícios contratados. Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 

321, parágrafo único, do CPC). 1) Informar o endereço eletrônico das 

partes. 2) Indicar o valor pretendido a título de danos morais. 3) Corrigir o 

valor atribuído à causa, para corresponder à soma de todos os pedidos; 

4) Promover o recolhimento das custas/taxas judiciais remanescentes. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 
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autos conclusos. Várzea Grande, 27 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005891-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005891-40.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA REQUERIDO: 

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Vistos. Cuida-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, proposta por 

THACITO MARCELO DE PAULA FERREIRA em desfavor de 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA. Aduz que, 

em 17 de abril de 2014, firmou compromisso de compra e venda com a 

requerida para a aquisição de um imóvel no valor de R$75.750,00 (setenta 

e cinco mil reais setecentos e cinquenta reais), com previsão para entrega 

em até 18 meses após a assinatura do contrato de financiamento. 

Sustenta que, assinou o contrato de financiamento com a Caixa 

Econômica Federal em 26 de maio de 2014, de modo que o imóvel deveria 

ter sido entregue em novembro de 2015, o que não ocorreu. Afirma que, 

mora de aluguel em uma kitnet e paga por mês o valor de R$400,00 

(quatrocentos reais) mensais, sendo que o contrato venceria em março de 

2016. E, ao entrar em contato com a requerida, foi informado que não teria 

data certa para a entrega do empreendimento, mas que este estaria na 

reta final. Assim, requer a concessão de tutela antecipada, para 

determinar que a requerida entregue as chaves e libere o imóvel para 

moradia sob pena de ser arbitrada multa. Pugna pelo benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Determinada a emenda à inicial (id. 

5556881), a autora realizou a emenda (id. 5819847). Os autos vieram 

conclusos para decisão. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a 

emenda à inicial pois satisfatória. Determino a alteração do valor atribuído 

à causa. Dito isso, procedo à análise do pedido de tutela de urgência. 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 a requerente a 

determinação do que a requerida efetue a entrega do imóvel objeto do 

contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, sob o argumento de 

que decorreu o prazo para a entrega do imóvel sem que a requerida 

cumprisse com a sua obrigação. Na espécie, conquanto a parte autora 

tenha demonstrado o descumprimento contratual pela Construtora, que 

não entregou o imóvel no prazo convencionado, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela não merece deferimento, pois não estão presentes 

os requisitos necessários a possibilitar seu acolhimento. Observa-se que, 

o contrato entabulado entre as partes prevê, na cláusula oitava, que a 

vendedora se obriga a concluir o imóvel em 18 (dezoito) meses a partir de 

assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, com uma 

tolerância de até 6 (seis) meses (id. 4528434 - Pág. 5). O contrato de 

financiamento com a Caixa foi firmado em 26 de maio de 2014 (id. 4528459 

- Pág. 22), de modo que, contado a tolerância de seis meses, o prazo para 

a conclusão da obra terminaria em maio de 2016. Ocorre que, os 

documentos juntados pelo requerente não indicam que este tenha 

adimplido integralmente com a sua obrigação, Nota-se que houve o 

encerramento da sua conta corrente na Caixa Econômica Federal que 

concedeu o empréstimo (id. 4528384) e que está inadimplente junto à 

referida Instituição Financeira, consoante constam na Carta de aviso de 

débito e Comunicado de Serasa Experian (id. 4528462). Ademais, o 

requerente juntou os boletos emitidos pelo Banco, mas não juntou os 

respectivos comprovantes de pagamento. Ainda, no recibo de pagamento 

constante nos boletos, há a indicação de que algumas das parcelas do 

financiamento foram adimplidas pelo fiador, que no caso é a Construtora 

requerida (id. 4528407). Demais disso, não há nada nos autos que indique 

que o empreendimento tenha sido concluído e que se encontra apto para 

morar, mostrando-se temerário o deferimento da tutela para determinar a 

entrega das chaves de um imóvel, sem que tenha sido expedido o 

Habite-se. De outro norte, não se sabe se o atraso na entrega da obra é 

por justo motivo ou não, de forma que a constatação da veracidade dos 

fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas e ao 

crivo do contraditório, sendo certo que a audiência de justificação não se 

prestam a esse fim, motivo pelo qual deixo de designá-la. Ante o exposto, 

e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão 

da tutela de urgência pleiteado pela parte autora, pois ausentes o perigo 

de dano ao resultado útil do processo. Concedo à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do CPC. 

Reifique-se o valor atribuído à causa para consta R$29.600,000 (vinte e 

nove mil e seiscentos reais). Designo audiência de conciliação para o dia 

27 de fevereiro de 2019, às 15h40, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

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, 27 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006456-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO(A))

 

Em que pese a manifestação da parte autora – ID 16629396, na qual 

solicita esclarecimentos deste Juízo a respeito da data de realização da 

audiência de instrução e julgamento, deixo de enviar os autos conclusos 

para apreciação da manifestação em questão considerando que tal fato 

foi esclarecido por ocasião da decisão de ID 16334833, na qual restou 

consignado que a data do ato em referência dar-se-á no dia 12/02/2019, 

às 15h30. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010411-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON NUNES BISSOLI 04193517101 (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010411-72.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI EXECUTADO: WANDERSON 

NUNES BISSOLI 04193517101 Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007751-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA DE SOUSA OAB - MG112528 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESDRAS RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005759-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005759-80.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY RÉU: IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação de despejo promovida por 

Antonio Marcos Rachid Jaudy em face de Idaza Distribuidora de Petróleo 

Ltda., tendo as partes informado no id. 9858795 que compuseram 

amigavelmente na esfera extrajudicial. Contudo, diante da existência de 

oposição à presente lide, determinou-se a intimação do oposto (Rede de 

Posto da Hora Ltda.) para manifestar acerca do acordo, a qual no id. 

15278604 manifestou discordância aos seus termos. Pois bem, diante da 

discordância do opoente e considerando que a ação de oposição visa 

justamente discutir o direito de permanência sobre o imóvel objeto do 

contrato de locação que controvertem o autor e a empresa requerida 

desta demanda, inviável se torna a homologação do acordo noticiado nos 

autos neste momento processual, sendo necessário aguardar a desfecho 

da oposição. Assim, deixo por ora de homologar o acordo em questão e 

determino a suspensão do presente feito, até que possa ser julgado 

conjuntamente com a ação de oposição. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002394-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (EXECUTADO)

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008248-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0011711A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA DE FATIMA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILVIO JEFERSON DE SANTANA (TESTEMUNHA)

DJALMA SABO MENDES JÚNIOR (TESTEMUNHA)

FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ (TESTEMUNHA)

JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

SYNARA VIEIRA GUSMÃO (TESTEMUNHA)

CAIO CÉZAR BUIN ZUMIOTI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008248-56.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

SANDRA CRISTINA ALVES RÉU: ODILA DE FATIMA DOS SANTOS Vistos, 

etc. Redesignada a audiência de instrução, a requerida peticionou no id. 

16673836 pugnando pela substituição da testemunha Caio Cezar Buin 

Zumioti por Marcelo Ramirez, sob o fundamento de que esta última 

testemunha tem “maior e melhor conhecimento de todos os fatos”. Pois 

bem, dispõe o art. 451 do CPC acerca da substituição de testemunha, in 

verbis: Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o 

do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II - 

que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo 

mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Dessa 

sorte, constato que não se operou nestes autos qualquer das hipóteses 

constantes do art. 451 do CPC autorizadoras da substituição da 

testemunha Caio Cezar Buin Zumioti por Marcelo Ramirez. Isso porque, a 

requerida não descreveu qualquer motivo para a substituição testemunhal, 

tampouco há comprovação nos autos acerca de eventual intimação da 

testemunha Caio nos termos do art. 455, §1º do CPC, bem como que esta 

não foi localizada. Assim, diante da ausência de previsão legal para o 

caso em comento, indefiro a substituição testemunhal pugnada no id. 

16673868, com a ressalva de que a respectiva testemunha eventualmente 

poderá ser inquirida caso este juízo entenda necessário, em especial se 

demonstrado no decorrer da produção da prova testemunhal a sua real 

contribuição para o esclarecimento dos fatos. No mais, cumpram-se os 

demais termos da decisão de id. 16467282. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010341-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010341-55.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: FELLIPE 
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CORREIA DE OLIVEIRA Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517649 Nr: 23155-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA ALMEIDA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS - OAB:25973/O

 Às fls. 27/29 a parte autora requer a continuidade da pesente missiva 

considerando a ausência de sua intimação para manifestação a respeito 

da certidão do Sr. Oficial de justiça de fl. 25, que dá conta do seu parcial 

cumprimento.

 Considerando que de fato não houve integral cumprimento do mandado 

em razão de diligências suficientes para tal, não tendo sequer havido a 

intimação da parte interessada a respeito, entendo ser desnecessária a 

remessa dos presentes autos à conclusão, visto que trata-se de ato 

passível de ser suprido por esta Secretaria.

Diante do exposto, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, a respeito da 

certidão do Sr. Oficial de justiça (fl. 25), requerendo o que entender de 

direito, inclusive, em havendo requerimento para expedição de novo 

mandado, deverá, no mesmo prazo, promover o necessário depósito da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

Comunique-se o Juízo deprecante a respeito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351108 Nr: 16662-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALINOR FELIX DE MIRANDA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, adote as 

providências necessárias a fim de promover a adesão ao acordo validado 

pelo Supremo Tribunal Federal relativo aos expurgos inflacionários, cujo 

procedimento foi fixado pelo STJ, devendo comunicar tal providência nos 

presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549216 Nr: 14657-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais para Construção Santa Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:17.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOME DAS SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319164 Nr: 15544-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESSIA RIBEIRO SORAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS CANDIDO & CIA LTDA ME, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONISIO - 

OAB:13556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Gabriel Isoppo 

Lisboa - OAB:22704, MARCELO ROVARIS DE LUCA - OAB:13478/SC

 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 Eliseu da Silva Xavier, cujo 

ato foi agendado para o dia 10/12/2018, às 14h30, a ser realizada no Juízo 

da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá-MG, devendo a parte arrolante 

adotar as providências do art. 455 do CPC.

 Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada da audiência, dispensando-se a intimação daquele Juízo.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262614 Nr: 1700-42.2011.811.0002

 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: EMAIL FERREIRA DO SANTOS LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S A AGENCIA 1263

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, adote as 

providências necessárias a fim de promover a adesão ao acordo validado 

pelo Supremo Tribunal Federal relativo aos expurgos inflacionários, cujo 

procedimento foi fixado pelo STJ, devendo comunicar tal providência nos 

presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225787 Nr: 6029-68.2009.811.0002

 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: FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - 

OAB:11.399-MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, adote as 

providências necessárias a fim de promover a adesão ao acordo validado 

pelo Supremo Tribunal Federal relativo aos expurgos inflacionários, cujo 

procedimento foi fixado pelo STJ, devendo comunicar tal providência nos 

presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443665 Nr: 8637-92.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442123 Nr: 7824-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA PACHECO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:RS/3.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, adote as 

providências necessárias a fim de promover a adesão ao acordo validado 

pelo Supremo Tribunal Federal relativo aos expurgos inflacionários, cujo 

procedimento foi fixado pelo STJ, devendo comunicar tal providência nos 

presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219085 Nr: 14573-79.2008.811.0002

 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: NELSON MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB: MT 6.735/O

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, adote as 

providências necessárias a fim de promover a adesão ao acordo validado 

pelo Supremo Tribunal Federal relativo aos expurgos inflacionários, cujo 

procedimento foi fixado pelo STJ, devendo comunicar tal providência nos 

presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346941 Nr: 13386-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, adote as 

providências necessárias a fim de promover a adesão ao acordo validado 

pelo Supremo Tribunal Federal relativo aos expurgos inflacionários, cujo 

procedimento foi fixado pelo STJ, devendo comunicar tal providência nos 

presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 79992 Nr: 2612-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.R.A rep. Por avó MARIA RODRIGUES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, Karla Fainina Freitas Campos - OAB:2218/RO, 

MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA - OAB:6386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos - OAB:2218/RO, LUCI HELENA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5.024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Autos n.º 79992

Vistos, etc.

Considerando que o executado não foi localizado no endereço declinado 

nos autos, tendo a parte autora indicado novo endereço (fl. 571), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 22/01/2018, às 14h30min 

o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte exequente intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade.

Intime-se a parte executada pessoalmente para o comparecimento no ato 

acima descrito, devendo a Secretaria observa o endereço indicado à fl. 

571.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 328643 Nr: 24963-35.2013.811.0002

 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): G.W.M BAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924, 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT/5959, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 Autos n. 328643

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ECAD – Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição em desfavor de G. W. M. Bar 

Ltda-Ne, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme 

termo de acordo acostado às fls. 340/343.

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 de fls. 340/343 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (15/05/2019), 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.

 Expeça-se alvará do valor penhorado nos autos em favor do patrono da 

parte exequente, conforme requerido no item 13, fl. 343.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 400911 Nr: 11829-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO CALMON, WILMA MARIA DE 

OLIVEIRA CALMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660 OAB/MT, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

16.636, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS WENDER CURVO 

RONDON - OAB:, LUCAS WENDER CURVO RONDON - OAB:15913/MT

 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):

 Cod. Proc.: 12316 Nr: 382-44.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZUO UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:10.407/MT, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 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):

 Cod. Proc.: 209251 Nr: 5026-15.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVANIR ALVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio João Calmon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANNE DE FRANÇA COSTA - 

OAB:14.888 OAB/MT, LUCAS WENDER CURVO RONDON - 

OAB:15913/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309613 Nr: 5625-75.2013.811.0002

 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: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE 

LTDA, MARCOS DE MORAES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.574, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - 

OAB:8578

 Por meio do presente ato, intimo 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001502-12.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA RÉU: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que no Id. 16330034 ocorreu um erro material ao redesignar 

a audiência de instrução e julgamento em dia não oportuno. Assim, retifico 

a data e designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/02/2019 às 15h30min, devendo a parte requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). 

Consignando-se, ainda, as deliberações constantes na decisão de id. 

16330034. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003574-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003574-35.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 Liz Bela Cosméticos Ltda. e no polo passivo 

Vivo – Telefônica Brasil S/A. Intime-se o devedor Telefônica Brasil S/A, 

por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de 

acordo com o valor indicado no id. 15614234, 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

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1008062-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (OPOSTO)

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008062-33.2017.8.11.0002. OPOENTE: 

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA OPOSTO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY Vistos, etc. Em 

contestação as empresas opostas impugnaram o valor atribuído à causa e 

arguiram preliminar de carência da ação por ilegitimidade de partes e 

inadequação da via eleita. Nesse caminho, passo a análise da impugnação 

ao valor da causa por constituir condição de procedibilidade da demanda. 

Sustentam as opostas que a pretensão inicial do opoente alcança o 

montante de R$ 634.680,44, pois seus pedidos consistem em ser 

indenizado pelo pagamento de verbas trabalhistas no importe de R$ 

10.894,82; dispêndio com transporte de móveis e produtos no valor de R$ 

3.305,36; pagamento antecipado de aluguel no valor de R$ 37.702,78; 

multa rescisória no importe de R$ 52.777,48; fundo de comércio no valor 

de R$ 500.000,00, além de lucros cessantes no valor líquido mensal de R$ 

30.000,00. Contudo, o autor atribuiu erroneamente à causa o valor de R$ 

48.000,00. Com efeito, da análise da inicial observo que o opoente 

formulou dois pedidos. O principal consiste na condenação dos opostos 

ao pagamento das perdas e danos por litigância de má-fé, bem como que 

seja declarado o direito do opoente de continuar a relação locatícia, com a 

manutenção do contrato de sublocação firmado em 01/11/2015 e a 

consequente restituição do imóvel. Ainda, que sejam os opostos 

condenados ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 30.000,00 

a contar da data do despejo indevido até a efetiva devolução do imóvel, 

mais o reembolso das indenizações trabalhistas (R$ 10.894,82); despesas 

com frete (R$ 3.305,36) e 07 meses de aluguel pago adiantadamente (R$ 

37.702,78). Como pedido subsidiário, para o caso de indeferimento do 

pedido de manutenção da relação locatícia, pugnou o opoente pela 

condenação dos opostos a perdas e danos, consoante previsão legal e 

cláusula 10.4, 9.4 e 2.2 do contrato de locação e sublocação, que 

consiste em indenizações trabalhistas, despesas com frete, 07 meses de 

aluguel, multa contratual e fundo de comércio, tal como apontado pelas 

opostas em impugnação. Pois bem. Sobre o valor da causa na hipótese de 

pedido subsidiária, assim dispõe o art. 292, VIII, do CPC: “Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: ... VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.” In 

casu, o pedido principal não corresponde aquele indicado pelas opostas, 

mas sim o que diz respeito à manutenção do contrato de sublocação do 

imóvel em testilha, além de perdas e danos, estas que correspondem à 

quantia provisória de R$ 81.902,96, uma vez que não é possível apurar o 

valor definitivo de eventual lucro cessante. Vê-se, pois, que o valor 

atribuído pelo opoente não corresponde ao benefício patrimonial buscado 

nesta demanda, porquanto atribuiu à causa apenas a quantia de R$ 

48.000,00, tal como consta na ação de despejo associada a presente, 

contudo “a oposição tem valor independente do atribuído à ação principal 

(RT 474/200)[1]”. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Impugnação ao valor da causa Oposição Ação autônoma Valor da causa 

que não é relacionado ao valor da ação que enseja a oposição Valor que 

deve ser equivalente à vantagem pretendida pelo opoente.” (TJSP - 

Agravo de Instrumento nº 0044672-16.2011.8.26.0000, 33ª Câmara de 

Direito Privado, Relator Sá Moreira de Oliveira, julgado em 30.05.2011) À 

guisa do cenário acima destacado, entendo que o valor da causa deve ser 

majorado para o importe de R$ 81.902,96 por dizer respeito ao proveito 

econômico pretendido pelo opoente. Assim, acolho em parte a impugnação 

e determino seja retificado o valor à causa para que passe a constar a 

quantia de R$ 81.902,96, devendo a parte opoente promover o 

recolhimento das custas complementares, no prazo de 30 dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 39ª 

Edição, pág. 380.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008727-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZILDO GOMES BARBOZA (AUTOR(A))

JOVINA DE LIMA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008727-15.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE ZILDO GOMES BARBOZA, JOVINA DE LIMA BARBOZA RÉU: 

ANTONIO CARLOS DE GODOY Vistos etc., Determinada a emenda da 

inicial no Id. 16167169, a fim de que a parte autora juntasse nos autos o 

memorial descritivo do imóvel que pretende usucapir, aportou petição no 

Id. 16705994, informando acerca da hipossuficiência financeira da autora. 

Pois bem. Inicialmente, presentes os pressupostos do art. 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Assim, uma vez 

deferida à justiça gratuita, conforme entendimento majoritário da 

jurisprudência[1], haverá de se gerar meios para que a parte autora possa 

ter livre acesso ao Poder Judiciário, motivo porque tenho que a realização 

de perícia é pertinente no presente caso. Nesse sentido, entende o 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. APRESENTAÇÃO DE PLANTA E 

MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DESPESAS 

DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deferido à parte autora os benefícios à 

gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel 

usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3º, 

V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ. (TJMT - rec. emb. declaração nº 

166963/2015, oposto nos autos do agravo de instrumento 154517/2015, 

Primeira Câmara Cível, Helena Maria Bezerra Ramos – Relatora, Data de 

Julgamento: 26-01-2016). Portanto, nomeio como perito a empresa 

Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias 

Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro 

Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: 

contato@mediape.com.br, a qual deverá ser intimada para que tome 

ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional 

que realizará a perícia em questão. Fixo desde já os honorários periciais 

em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com os valores impostos 

na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, 

salientando que os honorários periciais serão arcados pelo Estado em 

razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Ademais, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Com o aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito para que proceda com a 

elaboração do memorial descritivo do imóvel descrito na inicial. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ-SP - AI: 604777220128260000 

SP 0060477-72.2012.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, 

J. 26/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado. RMS 26.493/RS, Rel. Min. 

Eliana Calmon Segunda Turma, DJe 23.9.2008. RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº 29.429 - RS (2009/0082167-7) –J. 04 de novembro de 

2010 - MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator – Segunda 

Turma.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

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 

(EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 595 de 650



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. EXEQUENTE: 

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Daniela 

Marques Duarte da Conceição promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A., visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos 

autos. Após o trânsito em julgado do r. acórdão, a exequente requereu a 

intimação da devedora para realizar o pagamento do valor fixado na 

sentença. Devidamente intimada a executada realizou o pagamento da 

quantia de R$ 6.608,96 (id. 16563772), ao passo que a exequente 

manifestou concordância com o valor depositado em juízo e requereu 

expedição de alvará em seu favor (id. 16659525). Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado nos autos serviu 

para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação 

de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, 

na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor consignado em juízo pela 

executada. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511330 Nr: 19740-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: BANCO BRADESCO S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, Credores e 

demais interessados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198/O, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial Dr. Bruno Carvalho de Souza 

OAB/MT 19.198/O, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco)dias, sobre a 

restituição do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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 DA parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

manifestar sua concordância com o valor depositado pela parte requerida 

a título de condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551417 Nr: 15638-60.2018.811.0002

 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: PERIVALDO RAMOS TEIXEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 15638-60.2018.811.0002 – Id. 551417

 Vistos.

Compulsionando os presentes autos com pedido de habilitação 

retardatária de crédito embasado na certidão de habilitação de crédito, 

instruída pela 9° Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá - MT, conforme 

fls. 28, que reconhece a existência de créditos da reclamante no valor de 

R$ 8.541,34 (oito mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e quatro 

centavos).

Entretanto, o valor do crédito deverá ser atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de Recuperação Judicial, a qual se 

deu em 25/05/2017, segundo o disposto no artigo 9º da lei 11.101/05.

Assim, intime-se a habilitante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos Certidão de Habilitação com cálculo demonstrativo devidamente 

atualizado até a data de acordo com o artigo 9º, II da Lei nº 11.101/05.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526472 Nr: 2273-36.2018.811.0002

 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: ANA PAULA SEIXAS PEREIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 

6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 Autos nº 2273-36.2018.811.0002 – Id. 526472

Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por ANA PAULA SEIXAS PEREIRA, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, 

que deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Luiz 

Alexandre Cristaldo.

 Assim, intime-se a 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.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.
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 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 541041 Nr: 10433-50.2018.811.0002

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 

CUIABA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por SINDICATO DOS EMPREGADORES NO 

COMÉRCIO DE CUIABÁ, por dependência aos autos da Falência de 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 554866 Nr: 17377-68.2018.811.0002

 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: FABIO SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES TG LTDA, MARCELL TONDIN 

EPP, J. A. GAMBIM TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, KARLOS LOCK - OAB:OAB/16.828, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Autos nº 17377-68.2018.811.0002 – Id. 554866

Vistos.

Compulsionando os presentes autos, verifico que a exordial não veio 

instruída com a cópia dos documentos indispensáveis à propositura da 

ação, conforme prevê o artigo 9º da Lei nº 11.101/2005.

Desta forma, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, após 

vindo-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439798 Nr: 6669-27.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR LACERDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos nº 6669-27.2016.811.0002 – Id. 439798

Vistos.

Intime-se à requerente, por intermédio de seu advogado, para que 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo todos os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, III, do 

CPC).

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443891 Nr: 8773-89.2016.811.0002

 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: GENEILTON SOUZA DA CONCEIÇÃO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/ MT 5.222

 Autos nº 8773-89.2016.811.0002 – Id. 443891

Vistos.

Considerando a substituição do Administrador, intime-se o novo 

Administrador Judicial para manifestar-se. Prazo: 05 (cinco) dias.

Abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 512049 Nr: 20107-86.2017.811.0002

 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: HENRIQUE DE ARRUDA NEVES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 

- OAB:MT 19.000, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 20107-86.2017.811.0002 – Id. 512049

Vistos, etc.

Intime-se a habilitante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos 

Certidão de Habilitação devidamente atualizada até a data da decretação 

da falência, ou seja, 25/05/2017, conforme determina o artigo 9º, II da Lei 

nº 11.101/05.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503510 Nr: 15610-29.2017.811.0002

 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: AMAURI SANTANA MARTINS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATTO - OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 15610-29.2017.811.0002 – Id. 503510

Vistos.

Diante do parecer do Senhor Administrador Judicial fls. 50/53, bem como a 

manifestação do Ministério Público de fls. 54/55, entendo necessária a 

juntada de documentos para prosseguimento do feito, faço as seguintes 

determinações:

Determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias:

1 – Informe o valor de seu crédito de maneira individualizada, separando 

os valores que serão habilitados na classe de créditos concursais dos 

créditos que serão habilitados na classe de créditos extraconcursais, bem 

como atualizados até a data da decretação da falência, em conformidade 

do artigo 9º, II, Lei 11.101/2005.

Decorrendo o prazo, certifique-se com ou sem a manifestação.

Após, intime-se a recuperanda e o Administrador Judicial para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551419 Nr: 15640-30.2018.811.0002

 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: VANDERLEY DA SILVA REZER, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 15640-30.2018.811.0002 – Id. 551419

Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por VANDERLEY DA SILVA REZER, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 544549 Nr: 12108-48.2018.811.0002

 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: REIS & GOETTEN ASSESSORIA JURÍDICO ADUANEIRA, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA SEDREZ REIS 

GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, JÔNATAS GOETTEN DE 

SOUZA - OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 Autos nº 12108-48.2018.811.0002 – Id. 544549

Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por REIS & GOETTEN ASSESSORIA JURÍDICO 

ADUANEIRA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA, (Processo 

n.º 12192-20.2016.811.0002 – código 450606), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551420 Nr: 15641-15.2018.811.0002

 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: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DO AMARAL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Autos nº 15641-15.2018.811.0002 – Id. 551420

Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DO AMARAL, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 
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especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 202339 Nr: 12924-16.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAILER RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA-UNIVAG - 

OAB:8004/MT-230904/, DEIZIANE PADILHA DA SILVA - OAB:, JOSÉ 

CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, RONAN 

JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT, ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - UNIVAG - OAB:6540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 Autos nº 12924-16.2007.811.0002 - Id. 202339

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se a parte requerida apresentou 

manifestação de fls. 181/182 discordando do cálculo judicial apresentado 

pela Sra. Contadora às fls. 172/173.

Diante do petitório, determino a remessa dos autos ao contador judicial 

para esclarecer as alegações da parte requerida de fls. 181.

Após, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

voltando-me em seguida conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452481 Nr: 13008-02.2016.811.0002

 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: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Autos nº: 13008-02.2016.811.0002 – Código: 452481.

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida apesar de ter 

acostado aos autos procuração e carta de preposto às fls. 91 e 92, no 

entanto descuidou-se a cerca da juntada do contrato social da empresa.

 Ante o exposto, e por se tratar de vício sanável, intime-se à requerida 

para que, apresente aos autos o contrato social e atos constitutivos da 

empresa, comprovando que a procuração e a carta de preposto foram 

firmadas por quem tem poderes para tanto, sob pena de decretação da 

revelia. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381008 Nr: 27483-31.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AUTO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 27483-31.2014.811.0002 – Id. 381008

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 90/99).

Assim, intime-se a parte requerida/executada pessoalmente, para que 

efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo 

credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Diante do petitório de fls. 100/108, providencie a retificação do 

representante da empresa requerente Serviços Pró Condômino Cuiabá 

Ltda, fazendo constar “Juliana Barreto Soares”.

Ademais, procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325894 Nr: 22266-41.2013.811.0002

 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: VALTER EDUARDO VIDOTTI, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT - VAZ/ COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549

 Autos nº 22266-41.2013.811.0002 – Id. 325894

 Vistos.

Considerando a substituição do Administrador, intime-se novo 

Administrador Judicial para manifestar-se. Prazo: 05 (cinco) dias.

Abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 549458 Nr: 14761-23.2018.811.0002

 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: SCANIA BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T.G LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:SP 197.105, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 14761-23.2018.811.0002 – Código: 549458.

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar Inaudita 

Altera Pars em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar à requerida 

em mora.

Entretanto verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos judiciais 

iniciais.

 Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento 

das custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551418 Nr: 15639-45.2018.811.0002

 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: IVANILDA CARDOSO DE AZEVEDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos.

Intime-se a habilitante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos 

Certidão de Habilitação com cálculo demonstrativo devidamente atualizado 

até a data da decretação da falência, 25/05/2017, de acordo com o artigo 

9º, II da Lei nº 11.101/05.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 221761 Nr: 2004-12.2009.811.0002

 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: JOSE CARLOS HONORATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº 2004-12.2009.811.0002 – Id. 221761

Vistos.

Intime-se o Banco BMG S.A para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição 

nos termos do art. 524, do NCPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 262991 Nr: 2307-55.2011.811.0002

 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: SC FIGUEIREDO & CIA LTDA - POSTO PLANALTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO AGUAÇUL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:OAB/RO 3.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 2307-55.2011.811.0002 – Id. 262991

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls.255/257 e 259/260).

 Assim, intime-se a parte requerida/executada pessoalmente, para que 

efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo 

credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Ademais, procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551421 Nr: 15642-97.2018.811.0002

 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: RAYANE ALVES SABO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

Intime-se a habilitante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos 

Certidão de Habilitação com cálculo demonstrativo devidamente atualizado 

até a data da decretação da falência, 25/05/2017, de acordo com o artigo 

9º, II da Lei nº 11.101/05.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433866 Nr: 3344-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta realizada nesta data junto ao Sistema RENAJUD, constata-se 

a existência de 02 (dois) veículos em nome da executada, contudo, o 

veículo (FIAT/STRADA FIRE FLEX) possui restrição bancária, e, o veículo 

(HONDA/CG 150TITAN ESD) de propriedades do executado possui 

gravame de penhora efetuada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho desta 

Comarca, conforme extratos em anexo.

 Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles restrição bancária e penhora de primeiro grau.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 236958 Nr: 16805-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. (POSTO 

COSTA VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 106, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 Pendente de apreciação o petitório de fls. 102/105.

Deverá o credor para que promova requerimento específico para 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

inclusive indicando o nome e qualificação dos sócios da empresa 

executada, de acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, do NCPC.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 258962 Nr: 18224-51.2010.811.0002

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEO CENTER COLCHÕES LTDA-ME, 

JUCELINO COELHO DA SILVA, AMANDA FATIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. C. RESENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos nº 18224-51.2010.811.0002 – Id. 258962

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 98/109 e 111/112).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405529 Nr: 14243-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLE APARECIDA BRITO DA SILVA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14243-38.2015.811.0002 – Id. 405529

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 91/99 e 102/113).

Assim, intime-se a parte requerida/executada pessoalmente, para que 

efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo 

credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380197 Nr: 26863-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIMERE SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11362

 Autos nº 26863-19.2014.811.0002 – Id. 380197

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 72/81 e 84/95).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Diante do petitório de fls. 96/104, providencie a retificação do 

representante da empresa requerente Serviços Pró Condômino Cuiabá 

Ltda, fazendo constar “Juliana Barreto Soares”.

Ademais, procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 547600 Nr: 13837-12.2018.811.0002

 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: CEILA APARECIDA SOUZA DO AMARAL, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não indica todos 

os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, estando 

ausente, a procuração ad judicia e declaração de hipossuficiência da 

parte autora Celia Aparecida Souza do Amaral, documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Ademais, verifica-se que a certidão de crédito juntada nos autos 

encontra-se atualizada até a data de 08.06.2018, data posterior à 

Decretação da Falência.

 Desse modo, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, bem como para esta proceda à atualização da certidão de crédito 

até a data da Decretação da Falência, nos termos do art. 9°, II, da Lei de 

Recuperação Judicial e Falência, sob pena de indeferimento da exordial 

(art.321, paragrafo único, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287402 Nr: 6750-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JOSÉ MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLEI RISÉRIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 Autos nº 6750-15.2012.811.0002 – Id. 287402

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 63/70 e 72/75).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239849 Nr: 1186-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. MÓVEIS E COLÇÕES, MÁRCIA PATRICIA 

LEITE FRATINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S.C. REZENDE - OAB:6057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 Vistos.

Primeiramente, considerando que, o petitório de fls. 78/79 trata-se de 

terceiros estranho a esta lide, determino que, a Sra. Gestora Judiciária 

providencie o desentranhamento da peça, devendo esta ser entregue ao 

seu subscritor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apreciação da petição 

às fls. 80 resta prejudicada, tendo em vista que no decorrer da ação 

monitória as partes pactuaram acordo, contudo, a parte devedora não 

cumpriu com o acordado, em consequência, a parte credora requereu o 

cumprimento de sentença sendo este recebido às fls. 62/63.

 Sem prejuízo do apontamento acima, intime-se o exequente no prazo de 

05 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223094 Nr: 3279-93.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA JULIANA GRETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE- UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 Autos nº 3279-93.2009.811.0002 – Id. 223094

Vistos.

Intime-se a Instituição Educacional Matogrossense para, no prazo de 10 

(dez) dias, trazer aos autos planilha de cálculo discriminado e atualizada, 

e adequar a petição nos termos do art. 524, do NCPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437240 Nr: 5287-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MARIA GALDINA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1 – Diante da certidão às fls. 29, em que ocorreu o decurso do prazo sem 

manifestação da parte requerida, renove-se vista a devedora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da presente impugnação.

2 – Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

3 – Com as manifestações do Administrador Judicial, encaminhe-se os 

autos ao Ministério Público para vistas e parecer.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379746 Nr: 26567-94.2014.811.0002

 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: JULY MAIARA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos nº 26567-94.2014.811.0002 – Id. 379746

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 187/194).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234175 Nr: 14164-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RUTH DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elioenai Pereira - OAB:5108

 Vistos, etc.

Considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os meios 

administrativos e judiciais na busca de bens em nome do devedor, DEFIRO 

o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, extraindo-se informações da executada referentes aos 03 

últimos anos fiscais.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA EXECUTADA NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SEREM ARQUIVADAS EM PASTA 
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PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 461336 Nr: 17163-48.2016.811.0002

 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: ONILDO SEVERINO PINHO, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:MT 12.692, JOÃO PAULO FORTUNATO - OAB:CRC/MT 6763/O-9, 

YANN DIEGGO SOUZA T. DE ALMEIDA - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:MT 15.401

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de chamar o feito à 

ordem tendo em vista que, o habilitante foi intimado para que apresentasse 

os documentos solicitados pelo Ministério Público (fls. 21), no entanto 

protocolou, em 24.07.2018, a peça a ser juntada nos autos, ocorre que a 

peça recebida pela Secretaria, fora devolvida equivocadamente a fim de 

ser distribuída como Habilitação de Crédito, originado o processo de 

código 548950.

Às fls. 23, foi certificado que decorreu o prazo para que o habilitante 

apresentasse nos autos os documentos solicitados.

No seguimento, foi determinada a intimação pessoal do habilitante para que 

este desse prosseguimento no feito, tendo em vista a o lapso temporal 

transcorrido e a inércia de seu patrono.

 Contudo, foi certificado pela Sr. Gestora Judiciária nos autos de nu, a 

ocorrência que a petição protocolada nestes autos sobre o n° A719248 

datada em 24.07.2018 foi distribuída erroneamente, dando-se origem à 

Habilitação de Crédito em duplicidade.

 Logo, faz-se incabível a decisão de fls. 24, tendo em vista que não foi 

procedida a juntada da peça protocolada nos autos, gerando 

equivocadamente uma nova Habilitação de Crédito em duplicidade.

Pois bem. CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo a decisão de fls. 24, que 

determinou a intimação pessoal do habilitante para promover o 

prosseguimento do feito sob pena de extinção.

Considerando que o habilitante apresentou os documentos solicitados pelo 

Ministério Público, ás fls. 25/33. Determino que abre-se vista a empresa 

recuperanda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 548950 Nr: 14544-77.2018.811.0002

 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: ONILDO SEVERINO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:MT 12.692, YANN DIEGGO SOUZA THIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por ONILDO SEVERINO 

PINHO em desfavor de RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ANDORRA 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

 Diante da certidão de fls. 14, a qual informa que a peça de fls. 4/12 

protocolizada em 24.7.2018 para que a Secretaria procedesse a juntada 

nos autos de código 461336, fora devolvida equivocadamente por esta, 

para ser distribuída como Habilitação de Crédito, gerando este processo 

em duplicidade, bem como fora certificado que fora procedido o 

desentranhamento da peça original juntando-a nos autos de código 

461336, sendo substituída por cópia.

 Em assim sendo DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406823 Nr: 15023-75.2015.811.0002

 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: BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:MT 13.913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para fins de análise do pedido retro, deverá parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o número do CPF do requerido, já que na 

petição inicial o autor não informou (fls. 04) como se vê em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251615 Nr: 10862-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS BRASIL LTDA, MOACIR PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTIVÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, ELAINE ADRIANA ALVES DA SILVA, PAULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 171, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 Analisando o petitório de fls. 168/169, procedi à consulta no sistema 

RENAJUD, conforme espelho que segue anexo a esta decisão, no entanto 

foi negativa a pesquisa.

Por derradeiro, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os 

meios administrativos e judiciais na busca de bens em nome do devedor, 

DEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, extraindo-se informações do executado referentes aos 

03 últimos anos fiscais.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422267 Nr: 23191-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO NUTRI INDÚSTRIA QUIMICA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE COMÉRCIO DE INSUMOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os meios 

administrativos e judiciais na busca de bens em nome do devedor, DEFIRO 
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o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, extraindo-se informações da executada referentes aos 03 

últimos anos fiscais.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA EXECUTADA NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SEREM ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402064 Nr: 12433-28.2015.811.0002

 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: QUALYTUBO INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS 

LTDA, JEFFERSON CHAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FABIANO SIQUEIRA 

GONZAGA - OAB:OABSP361165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 41/45).

 II - Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por QUALYTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, (Processo n.º 

44871-24.2014.811.0041), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 

11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253504 Nr: 12247-78.2010.811.0002

 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: EDILSON DE MORAIS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MEJIA AGUIRRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 12247-78.2010.811.0002 – Id. 253504

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 102/105 e 107/111).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319421 Nr: 15801-16.2013.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO VÁRZEA 

GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA ANTONIA DA GUIA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bezerra benevides 

Ramos - OAB:13350/MT

 Autos nº 15801-16.2013.811.0002 – Id. 319421

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 121/126 e 136/142).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317132 Nr: 13493-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO VÁRZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Autos nº 13493-07.2013.811.0002 – Id. 317132

Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do NCPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328497 Nr: 24818-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.H.S COBRANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:MT 16.096/O, VALÉRIA 
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CASTILHO MUNHOZ - OAB:5956

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para juntar aos autos planilha atualizada do 

débito para análise do pedido de penhora online. Prazo 10 dias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224698 Nr: 4913-27.2009.811.0002

 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: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CRUZ JUNIOR, ALJOSE CRISTIAN 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT, 

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG, RICARDO 

LOPES GODOY - OAB:77167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO 

FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5175/MS, CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598/MT

 Autos nº 4913-27.2009.811.0002 – Id. 224698

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 155/156 e 159/160).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 8151-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, COMERCIAL 

SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6.474, JOÃO VICENTE M.SCARAVELLI - OAB:3933MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT 13.890

 Diante do exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1 – Defiro o 

petitório de fls. 281, “item A e B”. Em sendo assim, lavre-se o termo de 

penhora do bem indicado (matrícula n° 65.272, 2ª CRI da Comarca de 

Cuiabá - MT, no montante de R$ 294.551,00 (duzentos e noventa e quatro 

mil quinhentos e cinquenta e um reais)), intimando-se o executado e sua 

esposa, se casado for, através de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade, nos termos do art. 525, § 3º, do CPC. 2 - 

Por outra banda, a teor do disposto no art. 844 do Novo Código de 

Processo Civil, as averbações deverão ser providenciadas pelo 

exequente, mediante apresentação do termo de penhora, no ofício 

imobiliário competente, independentemente de mandado judicial. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216873 Nr: 12291-68.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÕNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZON JOSÉ LOPES, JOSEFINA PEREIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 120, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 Por derradeiro, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os 

meios administrativos e judiciais na busca de bens em nome do devedor, 

DEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, extraindo-se informações dos executados referentes 

aos 03 últimos anos fiscais.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS EXECUTADOS NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255963 Nr: 13866-43.2010.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.R. COMÉRCIO E CONSULTORIA, FLÁVIO 

ROBERTO DE ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S.C. REZENDE - OAB:OAB-MT 

60577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 82, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 82. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223217 Nr: 3440-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIO HENRIQUE PICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 

CAPÃO GRANDE, CHRISTIANE DA SILVA SOUZA, ANA FLAVIA MARCON 

BARBOSA PARREIRA, Zélia Siqueira, RICARDO ROSA PAES PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 

9.587-MT, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - OAB:MT 9.209, JUCILENE 

ALVES DE ARRUDA BORGES - OAB:15798

 Vistos, etc.

Primeiramente, deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar quanto ao 

trânsito em julgado da sentença de fls. 307, Item I.

Considerando que, prosseguimento da execução dos honorários de 

sucumbência, determino que a Sra. Gestora Judiciária, providencie-se às 

alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento de sentença. 

Atente-se que o exequente será MAYCON RODRIGO KELM (advogado do 

autor) as executadas ZÉLIA SIQUEIRA (requerida) e CHRISTIANE DA 

SILVA SOUZA (requerida).

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos a planilha atualizada do 
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débito para análise do pedido de penhora online. Prazo 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 532800 Nr: 5867-58.2018.811.0002

 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: JOÃO SEVERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO - 

OAB:9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em face do petitório de fls. 35, DETERMINO o desentranhamento da 

certidão de crédito juntada às fls. 14 dos presentes autos, conforme 

solicitada pela Justiça do Trabalho, devendo ser substituída por cópia.

Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a certidão de 

crédito requerida.

Com a juntada de nova certidão atualizada, volte-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 277832 Nr: 21420-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SIGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIWOOD RESÍDUOS DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:21506/O, ATILA CRISTIANO 

LIMA DA COSTA - OAB:14.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21420-92.2011.811.0002 – Id. 277832

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 41/46).

Assim, intime-se a parte requerida/executada pessoalmente, para que 

efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo 

credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 85730 Nr: 7667-78.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNÁCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA GIOVANI 

CARVALHO - OAB:6.583

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 122, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 Em consulta ao Sistema INFOJUD, obtive número correto do CPF do 

executado JOÃO MARCOS DA SILVA (CPF 544.523.411-87). DEFIRO o 

requerimento e procedo à restrição judicial junto ao cadastro RENAJUD em 

nome da executada, caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora, devendo a executada ser intimada para que manifeste-se, 

querendo, no prazo legal.

Caso negativo, manifeste o exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321983 Nr: 18403-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BARCOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, para trazer os autos planilha atualizada do débito, 

haja vista que o ultimo cálculo juntado aos autos é datado de abril/2018 

(fls.100/102) Prazo 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79290 Nr: 1950-85.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS, BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S.A. - BANCOOB, LUIS FERNANDO FALCÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO FALCÃO GUIMARÃES, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - SICOOB 

PANTANAL, AIGO CUNHA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. MÁRIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB-MT 7614, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS 

- OAB:9658-B OAB/MT, João Barros Ferreira Junior - OAB:7002, 

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 7614, LEONARDO 

GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer os autos planilha atualizada do débito, 

haja vista que o ultimo cálculo juntado aos autos é datado de julho/2017 

Prazo 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97742 Nr: 7086-29.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETH SILVA MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4917/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - OAB:4902/MT

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 358, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada a decisão.

 Pendente de apreciação o petitório de fls. 354/357.

Em atenção ao petitório de fls. 354/357, entendo que o mesmo não merece 

prosperar, posto que não foram expostos os requisitos legais 

configuradores da sucessão empresarial alegada, pois para haver a 

configuração da sucessão empresarial não basta apenas que se exerça 

uma atividade em um local onde funcionava um estabelecimento que 

explorava o mesmo ramo.
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A eventual ocorrência de sucessão empresarial deve ser comprovada 

pelo credor, cumprindo-lhe demonstrar a identidade de natureza, objeto 

social, sócios e, principalmente, as circunstâncias que entrelaçam a 

relação entre as empresas. Os indícios de provável sucessão empresarial 

apontados pela parte exequente, não ficaram suficientemente 

demonstrados, ônus que lhe competia.

Intime-se a parte exequente para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 10 dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430656 Nr: 1250-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, verifica-se que o autor requer seja determinada a 

citação via edital do requerido GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (fls. 

70/71).

Ocorre que, a citação por edital só tem cabimento depois de esgotados os 

meios de localização da parte ré (CPC, art. 256, § 3º), o que não restou 

demonstrado nos autos.

Desta forma, expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, obtendo nesta oportunidade o endereço atualizado dos 

requerido, conforme extrato a seguir juntado.

Portanto, indefiro o pedido de citação via edital, determinando a citação 

dos requeridos nos endereços ora obtido.

 No mais, expeça-se mandado de citação do requerido, nos endereços 

informados às fls. 74.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347858 Nr: 14152-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J INDUSTRIA MECANICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:MT 17.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485

 Vistos, etc.

 Trata-se de Pedido de Falência proposta por ROLMASTER ROLAMENTOS 

LTDA em desfavor de SJ INDÚSTIA MECÂNCIA LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram o acordo, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do feito até o seu cumprimento (fls. 136/146).

Às fls. 155 foi homologado o acordo celebrado entre as partes e 

determinada a suspensão do feito.

Às fls. 158 as partes noticiaram o cumprimento integral do acordo, 

pugnado pela extinção do processo com a remessa dos autos ao arquivo.

O Ministério Público manifestou-se favorável pela extinção do feito, com 

resolução do mérito, ante o devido cumprimento do acordo firmado pelas 

partes (fls.161/162).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento e decido.

Diante do cumprimento integral do acordo celerado entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Custas pagas inicialmente.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309712 Nr: 5716-68.2013.811.0002

 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: JANE MARIA DA SILVA NOBREGA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Autos nº 5716-68.2013.811.0002 – Id. 309712

Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do NCPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302163 Nr: 22974-28.2012.811.0002

 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: GEAN CARLOS DA COSTA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, instituto financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

 Autos nº 22974-28.2012.811.0002 – Id. 302163

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 45/48 e 50/52).

 Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Ademais, procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297211 Nr: 17627-14.2012.811.0002

 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): AMIR RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n.º 17627-14.2012.811.0002 – Id. 297211.

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar “ Inaudita 

Altera Parts” proposta por Hiroshi Okajima e Vera Lúcia Lopes Okajima em 
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desfavor, Amir Ribeiro de Moraes, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 91/95, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas conforme o art. 90, § 3º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326198 Nr: 22553-04.2013.811.0002

 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 CELIA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO BRAGANE, GILDETE GAMA 

BRAGANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAM 

- OAB:MT 15.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 95, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa nos espelhos que seguem em anexo.

Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil 

em vigência, cite-se/intime-se os requeridos SANTO BRANGANTE e 

GILDETE GAMA BRAGANTE, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 25 

de janeiro de 2019, às 16h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, I, do 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 NCPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do NCPC).

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342210 Nr: 9685-57.2014.811.0002

 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: JORGE SANTANA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Autos nº 9685-57.2014.811.0002 – Id. 342210

Vistos.

Diante do teor da petição acostada às fls. 108/116, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 117.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486101 Nr: 5688-61.2017.811.0002

 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: DAVID YURI DE OLIVEIRA MAGNANI, 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:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial, Dr. Breno Augusto Pinto de 

Miranda, para se manifestar acerca dos documentos juntados pelo Autor 

às fls. 28/41, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28478 Nr: 7630-27.2000.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LTDA, 

ROGERIO SILVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AGRICOM 

AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, MARIA LUCILA DA SILVA BARROS - OAB:3.616/MT, 

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:MT 23.900, RENATO 

WIECZOREK - OAB:MT 7.498, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado RENATO WIECZOREK

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20697 Nr: 68-98.1999.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, ROGERIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:MT 23.900, 

RENATO WIECZOREK - OAB:MT 7.498, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado RENATO WIECZOREK DEVOLVER os autos 

no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481802 Nr: 2985-60.2017.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038428/11/2018 Página 608 de 650



 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: MARILENE OLALIA DA CONCEIÇÃO, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 

OAB:CRC/MT 6763/O-9, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da Requerente para manifestar acerca da atualização do 

crédito às fls. 21/27, no prazo de 5 (cinco )dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005806-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEVENFLY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR BERNARDO SIMOES BRANDAO OAB - RJ152124 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005806-54.2016.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que fora certificado pela 

Gestora Judiciária o decurso de prazo para o requerido apresentar 

contestação Id. 1189294, contudo constata-se que o mandado de citação 

acostado pelo Sr. Oficial de Justiça no Id. 10597504, doc. 10598392, 

pertence aos autos de n ° 1000881-78.2017.8.11.0002, motivo pelo qual 

não restou comprovada a citação do requerido nestes autos. Assim 

sendo, determino que Oficie-se à central de mandados requisitando a 

devolução do mandado de citação expedido ao requerido LEANDRO PESSI 

& CIA LTDA - ME , em 26/07/2017 (Id.9192818) devidamente cumprido. 

Sendo negativo o cumprimento do respectivo mandado, determino que seja 

renovado o ato citatório, via mandado, no endereço constante da inicial, 

consignando-se as deliberações da decisão de Id. 5854205. Várzea 

Grande/MT, 27 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010185-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILANE BORGO ROLIM OAB - PR60727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOKERS GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL DE HOLDEM - EIRELI 

- ME (RÉU)

JEAN DAVID FLORES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010185-67.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação denominada de Reintegração de Posse com 

Pedido de Liminar, manejada por RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

em desfavor de JOKERS GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL DE 

HOLDEM – EIRELI e JEAN DAVID FLORES LIMA, aduzindo, em síntese, ter 

firmado contrato de compra e venda com reserva de domínio com a 

empresa ré, tendo como objeto 01 (uma) FRESADORA CNC PRIMALINEA 

LASER 1310, marca RIZON, pelo valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove 

mil e novecentos reais), sendo pago o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais) à vista e parcelado R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e 

novecentos reais), dividido em 10 parcelas, via cheque, no valor de R$ 

2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais) cada. Todavia os 

requeridos não adimpliram com as parcelas, restando um débito a ser 

adimplido no valor de R$ 7.110,24 (sete mil cento e dez reais e vinte e 

quatro centavos). Pretende liminarmente a reintegração de posse, a fim de 

ter a devolução da FRESADORA CNC PRIMALINEA LASER 1310, marca 

RIZON e no mérito pugna pela concessão em definitivo da reintegração de 

posse do equipamento e a condenação dos requeridas ao pagamento de 

perdas e danos, fundamenta o direito nos artigos 562 e 555 ambos do 

CPC. É o breve relato. Fundamento e decido. É cediço que, tratando-se de 

pleito fundado em contrato de compra e venda com de reserva de domínio, 

pode o vendedor ajuizar ação de execução (CPC/784) ou ação 

constitutiva negativa cumulada com reintegração de posse (NELSON 

NERY JR. E ROSA MARIA ANDRADE NERY, "CPC. Comentado”, R.T., 9 ed., 

p. 1.045). Na situação vertente, optando o autor pela reintegração da 

posse, como lhe faculta o artigo 526, do Código de Processo Civil, ante a 

ocorrência de mora com inadimplemento do contrato de compra e venda 

com reserva de domínio. Pois bem, por mais que a autora tenha exposto 

no mérito da exordial quanto à rescisão contratual, o que se denota é a 

ausência de pedido para a resolução do contrato, não podendo presumir 

quanto ao pedido, somente pela análise do direito da exordial, devendo a 

parte autora formular expressamente quanto ao pedido, conforme prevê o 

artigo 475 do Código Civil, in verbis: Art. 475. A parte lesada pelo 

inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos. Assim, intime-se a parte requerente, por meio do seu 

advogado, para emendar a inicial, nos termos supramencionados, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 

de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004375-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENEDITO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004375-48.2017.8.11.0002 

Vistos. Em atenção ao petitório de Id. 14472607, EXPEÇA-SE novo 

mandado de citação no endereço informado, constando no referido 

mandado que a parte autora fornecerá meios necessários ao ato citatório. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 27 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007578-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER DIAS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007578-18.2017.8.11.0002 

Vistos. Para apreciação dos requerimentos formulados no Id. 13716336, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito. Desta 

feita, intimem-se os doutos patronos/exequentes a trazer aos autos 

cálculo. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande/MT, 27 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008246-86.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CESARIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008246-86.2017.8.11.0002. 

Vistos. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por CRISTINA 

CESARIO DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA ME, 

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. Aduz em síntese, que foi atraída pela 

divulgação em massa que era celebrado pela parte requerida a investir no 

negócio, o marketing multinível, que parecia aos olhos ser lícito e lucrativo. 

Afirma autora que, desembolsou o valor total de R$ 98.935,00 (noventa e 

oito mil, novecentos e trinta e cinco reais), sendo abonado até o presente 

momento o valor de R$ 60.816,36 (sessenta mil, oitocentos e dezesseis 

reais e trinta e seis centavos), conforme declaração de imposto de renda 

Id. 10525623, devendo ser reembolsada do montante R$ 38.118,64 (Trinta 

e oito mil cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) referente à 

adesão à rede Telexfree e consequente aquisição de 34 (trinta e quatro) 

contas AD Central Family (Id. 10525847). Na decisão inicial Id. 10530231 

deferiu-se a gratuidade da justiça e determinou-se a citação da requerida 

para que querendo contestasse o presente feito, bem como para que, 

exibisse toda a documentação referente às contas adquiridas pela parte 

autora. Devidamente citada Id. 11686169, a requerida se manteve inerte, 

conforme certidão de Id. 12163457. No Id. 15208304 decretou-se a revelia 

da requerida, bem como deferiu-se a prioridade na tramitação, as partes 

foram intimadas para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir (Id. 15208304), manifestando-se apenas parte autora, 

requerendo que seja realizada penhora no rosto dos autos (Id. 15247288). 

Vieram os autos conclusos. É breve e necessário relatório. Fundamento e 

Decido. DO PEDIDO PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Não há como se 

deferir, por ora, o pedido constante no Id. 15247288, tendo em vista que 

não foi realizado a liquidação da sentença. Assim, passo análise do mérito 

da presente liquidação. DO MÉRITO Inicialmente, cumpre anotar que não 

tendo as partes postulados por outras provas, passo ao julgamento da 

ação no estado em que se encontra, nos termos do inciso II, do art. 355, 

do Código de Processo Civil. A parte requerida apesar de devidamente 

citada Id. 11686169 não apresentou contestação. Dessa forma, 

configurada a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, máxime quando não 

infirmados pelo material probatório incluso, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. A esse respeito, a jurisprudência se assenta: 

“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”. A liquidação de sentença tem como objetivo a solução 

acerca de elementos que faltam para a completa definição da norma 

jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de 

execução. Ademais, 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”. Por força da revelia, deve prevalecer a 

antiga fórmula segundo a qual a fixação do quantum ficará a cargo do 

prudente arbítrio do julgador, que deverá analisar 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. Logo, ao demandante, é necessária apresentação da prova 

pertinente às alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da autora. Ressalta-se que o caso em questão não 

trata de fato notório, que dispensa prova para que seja aceito como 

verdadeiro. Os elementos nos autos apesar de levarem ao 

reconhecimento da revelia, neste caso, inércia da ré não sustentará a 

presunção de veracidade dos fatos, incumbe-se exclusivamente a este 

juízo avaliar se os fatos narrados nos autos condizem às consequências 

jurídicas descritas e pretendidas pela parte requerente. Nesse ensejo, 

Paulo Sarno Braga, Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira, in 

Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 

2007, prescrevem: “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”. Nesse 

sentido segue a Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. 

GOLPE DA TELEXFREE . Ausência de prova da contratação e do aporte de 

valores pelo demandante. A incidência do CDC não exime a parte autora 

de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus do 

qual não se desincumbiu. Revelia. A presunção de veracidade dos fatos 

não contestados é relativa e não absoluta. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078375086, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 30/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70078375086 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de 

Julgamento: 30/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 05/09/2018). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SC - AC: 03003492220168240002 Anchieta 

0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de 

Julgamento: 04/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) De fato, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito, tendo em vista que, alega tem o 

direito de receber a quantia líquida de R$38.118,64 (trinta oito mil, cento 

dezoito reais e sessenta quatro centavos). A inicial, no entanto, não foi 

instruída com os documentos necessários a comprovar a existência de 

relação jurídica entre as partes, cabendo observar que o exequente não 

se desincumbiu de juntar à inicial os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (artigo 320do CPC), máxime com os comprovantes 

dos pagamentos efetuados à executada Dessa forma, autora junta 

documento de id. 10525841 denominado como “requerimento de devolução 

de valores”, no qual autora preencheu informando a princípio possuir 34 

logins cadastrados – Total de crédito=[valor do desembolso R$98.935,00 

(-) R$60.816,36 – valor dos bônus recebidos]:Reembolso: R$38.118,64. 

Ao analisar os documentos juntados pela parte autora, restou 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, com até mesmo o 

recebimento de bônus, conforme comprovado pelo Imposto de Renda 

colacionado aos autos. Contudo, não se extrai dos documentos carreados 

aos autos pela autora quaisquer comprovantes de pagamentos feitos por 

ela em favor da executada os quais ensejariam o direito pleiteado, uma 

vez que, colaciona aos autos extratos bancários em nome terceiro pessoa 

estranho a esta lide. Nesse sentido, denota-se que a parte autora junta 

como comprovante de pagamento à planilha sobre o Id. 10525847 – Pág. 4, 

todavia desacompanhado de qualquer comprovação das operações 

realizadas, seja ela comprovantes de investimentos ou prints de tela dos 

logins das contas adquiridas e disponíveis em seu nome. Analisando 

detidamente a planilha e os extratos bancários, verifica-se que a autora 

não comprovou vínculo entre a planilha apresentada, comprovando que 

houve o desembolso no valor R$98.935,00 (-) R$60.816,36 – valor dos 

bônus recebidos]:Reembolso: R$38.118,64, não há como saber se foram 

devidamente investidos para empresa requerida, uma vez que, informa 

que entregou os valores para terceiros pessoas estranha a esta lide para 

realizar o pagamento, ou seja, busca pleitear direito alheio de outrem. 

Ademais, verifica-se que o valor que restou comprovado nos autos 

(extratos bancários), já fora restituído à autora, conforme informado pela 

mesma em sua declaração de Imposto de Renda. No que concerne, ao 

pleito para o reembolso do valor de R$38.118,64, entendo que a autora 
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não desincumbiu o ônus para comprovar que houve o devido investimento, 

uma vez que os demais comprovantes se encontram em nome de terceiro. 

É ônus da parte autora provar vínculo contratual e os pagamento feitos 

para a empresa requerida, como operações realizadas, contas adquiridas 

e disponíveis em seu nome, bem como valores investidos, inclusive taxa 

de adesão, nos termos do artigo 373, I, CPC. Assim, é ônus de cada uma 

das partes no processo, não só alegar, como também provar de forma 

frágil a existência de uma eventual relação jurídica existente entre as 

partes, tenho que não restou comprovado nos autos a perda patrimonial 

da parte autora em benefício da empresa requerida. Assim, sem a prova 

dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, 

desautorizando constituição do quantum debeatur aqui pretendido, tendo 

em vista que a parte autora desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dessa forma, como não há provas suficientes 

nos autos quanto ao direito alegado pela autora, que haja de rigor a 

improcedência da demanda. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I 

do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 27 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010369-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Rosimar Teixeira em face da autoridade apontada como coatora o 

Secretário de Administração do Município de Várzea Grande. Pretende a 

parte Impetrante que seja efetuada a progressão funcional/enquadramento 

para Classe C - Nível 06, ou que seja efetuada a análise e deferimento do 

pedido contido no Requerimento Administrativo protocolado. Pois bem. 

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao 

impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida 

cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009. 

Nos termos do artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de 

Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que 

atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento 

relevante e ii) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. Ocorre 

que, neste momento processual, inviável se vislumbrar a plausibilidade das 

razões da parte Impetrante, considerando, sobretudo, a impossibilidade de 

concessão da liminar pleiteada, em razão de expressa vedação contida na 

Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que 

implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um 

pouco temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da 

parte Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. No tocante a demora na análise 

do requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande, estão 

presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade responda ao pleito de progressão funcional de forma definitiva. 

No caso concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, 

valendo ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento 

administrativo, sendo que até o presente momento não obteve resposta, 

em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do processo. 

Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora reside no 

prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a omissão estatal. 

Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar que 

a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao requerimento 

administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. Intime-se a 

autoridade impetrada desta decisão. Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como 

fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria Impetrante, juntando aos autos cópia do protocolo 

junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010369-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Rosimar Teixeira em face da autoridade apontada como coatora o 

Secretário de Administração do Município de Várzea Grande. Pretende a 

parte Impetrante que seja efetuada a progressão funcional/enquadramento 

para Classe C - Nível 06, ou que seja efetuada a análise e deferimento do 

pedido contido no Requerimento Administrativo protocolado. Pois bem. 

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao 

impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida 

cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009. 

Nos termos do artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de 

Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que 

atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento 

relevante e ii) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. Ocorre 

que, neste momento processual, inviável se vislumbrar a plausibilidade das 

razões da parte Impetrante, considerando, sobretudo, a impossibilidade de 

concessão da liminar pleiteada, em razão de expressa vedação contida na 

Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que 

implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um 

pouco temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da 

parte Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. No tocante a demora na análise 

do requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande, estão 
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presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade responda ao pleito de progressão funcional de forma definitiva. 

No caso concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, 

valendo ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento 

administrativo, sendo que até o presente momento não obteve resposta, 

em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do processo. 

Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora reside no 

prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a omissão estatal. 

Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar que 

a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao requerimento 

administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. Intime-se a 

autoridade impetrada desta decisão. Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como 

fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria Impetrante, juntando aos autos cópia do protocolo 

junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010368-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Zedequias Rodrigues da Silva em face da autoridade apontada como 

coatora o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande. 

Pretende a parte Impetrante que seja efetuada a progressão 

funcional/enquadramento para Classe B - Nível 06, ou que seja efetuada a 

análise e deferimento do pedido contido no Requerimento Administrativo 

protocolado. Pois bem. Para a concessão de liminar em Mandado de 

Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos 

requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente 

dispostos na Lei 12.016/2009. Nos termos do artigo 7º, III, da lei que 

regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará a suspensão do 

ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a 

existência de fundamento relevante e ii) que do ato impugnado resulte a 

ineficácia da medida. Ocorre que, neste momento processual, inviável se 

vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Impetrante, considerando, 

sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, em razão 

de expressa vedação contida na Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o 

deferimento de medida que implique em "reclassificação ou equiparação 

de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza". No caso dos presentes 

autos, entendo que seja um pouco temerário reconhecer a presença do 

periculum in mora em favor da parte Impetrante, já que caso a segurança 

venha a ser denegada, o erário público pode sofrer danos irreversíveis, 

eis que os vencimentos eventualmente pagos ao servidor, em razão de 

sua natureza alimentar, são irrepetíveis. Por outro lado, a providência 

requerida em sede de liminar esgota o objeto da ação, o que encontra 

óbice na legislação, óbice este que no caso concreto não merecer ser 

transposto por não haver justificativa razoável nesse sentido, pois 

nenhuma lesão grave poderá sofrer a parte Impetrante caso tenha de 

aguardar o julgamento final de lide - o que não aconteceria, por exemplo, 

se a liminar versasse sobre questões de saúde. Portanto, a priori, a 

medida liminar requerida implica em óbice legal, podendo ser concedida 

apenas por meio de sentença de mérito, com cognição plena e exauriente. 

No tocante a demora na análise do requerimento administrativo junto ao 

Município de Várzea Grande, estão presentes os requisitos à concessão 

parcial da medida liminar, para que a autoridade responda ao pleito de 

progressão funcional de forma definitiva. No caso concreto, a omissão da 

Administração já se estende há tempos, valendo ressaltar que a parte 

Impetrante protocolou o requerimento administrativo, sendo que até o 

presente momento não obteve resposta, em evidente afronta à eficiência e 

à duração razoável do processo. Presente, portanto, o fundamento 

relevante, o perigo na demora reside no prejuízo diário que vem sofrendo 

a parte Impetrante com a omissão estatal. Assim, defiro parcialmente a 

medida liminar pleiteada para determinar que a Autoridade Impetrada 

responda definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez 

dias da presente decisão. Intime-se a autoridade impetrada desta decisão. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente 

decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). Expeça-se ofício ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo ingresse 

no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem 

informações, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para 

sua manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com 

ou sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Servirá a presente como 

mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria Impetrante, juntando 

aos autos cópia do protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 

horas. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010368-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Zedequias Rodrigues da Silva em face da autoridade apontada como 

coatora o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande. 

Pretende a parte Impetrante que seja efetuada a progressão 

funcional/enquadramento para Classe B - Nível 06, ou que seja efetuada a 

análise e deferimento do pedido contido no Requerimento Administrativo 

protocolado. Pois bem. Para a concessão de liminar em Mandado de 

Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos 

requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente 

dispostos na Lei 12.016/2009. Nos termos do artigo 7º, III, da lei que 

regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará a suspensão do 

ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a 

existência de fundamento relevante e ii) que do ato impugnado resulte a 

ineficácia da medida. Ocorre que, neste momento processual, inviável se 

vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Impetrante, considerando, 

sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, em razão 

de expressa vedação contida na Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o 

deferimento de medida que implique em "reclassificação ou equiparação 

de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza". No caso dos presentes 

autos, entendo que seja um pouco temerário reconhecer a presença do 

periculum in mora em favor da parte Impetrante, já que caso a segurança 

venha a ser denegada, o erário público pode sofrer danos irreversíveis, 

eis que os vencimentos eventualmente pagos ao servidor, em razão de 

sua natureza alimentar, são irrepetíveis. Por outro lado, a providência 

requerida em sede de liminar esgota o objeto da ação, o que encontra 

óbice na legislação, óbice este que no caso concreto não merecer ser 

transposto por não haver justificativa razoável nesse sentido, pois 

nenhuma lesão grave poderá sofrer a parte Impetrante caso tenha de 

aguardar o julgamento final de lide - o que não aconteceria, por exemplo, 

se a liminar versasse sobre questões de saúde. Portanto, a priori, a 

medida liminar requerida implica em óbice legal, podendo ser concedida 

apenas por meio de sentença de mérito, com cognição plena e exauriente. 

No tocante a demora na análise do requerimento administrativo junto ao 

Município de Várzea Grande, estão presentes os requisitos à concessão 

parcial da medida liminar, para que a autoridade responda ao pleito de 

progressão funcional de forma definitiva. No caso concreto, a omissão da 

Administração já se estende há tempos, valendo ressaltar que a parte 

Impetrante protocolou o requerimento administrativo, sendo que até o 

presente momento não obteve resposta, em evidente afronta à eficiência e 

à duração razoável do processo. Presente, portanto, o fundamento 
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relevante, o perigo na demora reside no prejuízo diário que vem sofrendo 

a parte Impetrante com a omissão estatal. Assim, defiro parcialmente a 

medida liminar pleiteada para determinar que a Autoridade Impetrada 

responda definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez 

dias da presente decisão. Intime-se a autoridade impetrada desta decisão. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente 

decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). Expeça-se ofício ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo ingresse 

no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem 

informações, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para 

sua manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com 

ou sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

sentença (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Servirá a presente como 

mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria Impetrante, juntando 

aos autos cópia do protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 

horas. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010313-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA DAS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RIBEIRO DO COUTO OAB - MT19271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Edson Rocha das Neves em face da autoridade apontada como 

coatora a Prefeita Municipal de Várzea Grande - MT e Secretário de 

Administração do Município de Várzea Grande. Pretende a parte 

Impetrante que seja efetuada a progressão funcional/enquadramento para 

Classe D - Nível 06, ou que seja efetuada a análise e deferimento do 

pedido contido no Requerimento Administrativo protocolado. Pois bem. 

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao 

impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida 

cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009. 

Nos termos do artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de 

Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que 

atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento 

relevante e ii) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. Ocorre 

que, neste momento processual, inviável se vislumbrar a plausibilidade das 

razões da parte Impetrante, considerando, sobretudo, a impossibilidade de 

concessão da liminar pleiteada, em razão de expressa vedação contida na 

Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que 

implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um 

pouco temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da 

parte Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. No tocante a demora na análise 

do requerimento administrativo junto ao Município de Várzea Grande, estão 

presentes os requisitos à concessão parcial da medida liminar, para que a 

autoridade responda ao pleito de progressão funcional de forma definitiva. 

No caso concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, 

valendo ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento 

administrativo, sendo que até o presente momento não obteve resposta, 

em evidente afronta à eficiência e à duração razoável do processo. 

Presente, portanto, o fundamento relevante, o perigo na demora reside no 

prejuízo diário que vem sofrendo a parte Impetrante com a omissão estatal. 

Assim, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar que 

a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao requerimento 

administrativo no prazo de dez dias da presente decisão. Intime-se a 

autoridade impetrada desta decisão. Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como 

fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei 

12.016/2009). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria Impetrante, juntando aos autos cópia do protocolo 

junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339304 Nr: 7381-85.2014.811.0002

 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: EROISA DE MELLO SCHAUSTZ, VERIDIANA PINTO DE 

MORAIS FERNANDES, ANAMARIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 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 Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 259708 Nr: 19036-93.2010.811.0002

 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): PAULO DOMINGOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICE BAGNARA 

SCHLEICHER - OAB:19936/O

 Vistos,

Declaro a extinção parcial da presente execução fiscal referente à 

Inscrição Imobiliária n.º 408.005.0006.0000.19.000 (CDA nº 53466/2010) e 

nº 408.005.0058.0000.19.00 (CDA nº 53467/2010) em consonância com 

os artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, conforme 

requerido pelo exequente às fls. 42-71.

Quanto ao prosseguimento do feito em relação aos débitos 

remanescentes (inscrição imobiliária nº 408.002.0057.0000.19.000 – 

exercício financeiro de 2006 a 2009), a parte Exequente pugnou pela 

expedição de ofício “on line” ao sistema Bacen Jud a fim de penhorar 

ativos financeiros existentes em contas bancárias em nome da parte 

executada.

Os comandos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80 e artigos 835 e 854 

do Novo Código de Processo Civil, indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora e garantia da execução, sem prejuízo da implantação 

do convênio de cooperação Técnico-Institucional firmado no ano de 2004 

entre o TJMT e o Banco Central do Brasil, regulamentado pelo provimento 

nº 04/2007/CGJ/MT, que viabilizou a penhora eletrônica mediante utilização 

do sistema Bacen Jud “on line” para fins de satisfação integral da 

obrigação, via constrição dos valores encontrados nas contas bancárias 

pertencentes ao devedor. Assim, diante da realidade processual, viável a 

tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário por ventura 
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existente em contas bancárias da parte executada.

Ante o exposto, defiro o pleito averbado pela parte exequente para 

ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via sistema “on line” 

Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante indicado, 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencente a parte 

executada. Materializado sucesso no bloqueio do numerário, lavre-se a 

penhora e depósito, na forma e para os fins dos artigos 11, § 2°, 12 e 13 

da Lei 6.830/80. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como o imediato arquivamento provisório, com baixa no 

relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244697 Nr: 19908-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, FELISMINO REGINALDO DE MAGALHÃES, 

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE MAGALHÃES 

TAQUES, FLAVIO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA, Cpf: 

57046174172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

FLAVIO LOPES DE SOUZA, Cpf: 54465478100, 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$ 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, 27 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254911 Nr: 21225-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DE ALMEIDA, MARIO SERGIO 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO SERGIO DE ALMEIDA, CNPJ: 

04234942000195, Inscrição Estadual: 131993666 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIO SERGIO DE ALMEIDA, Cpf: 79694225191, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: S. Qualificação, 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta 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, 27 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244750 Nr: 20477-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCKINK INDUSTRIA ELETRICAS LTDA, ERICA 

MARIA REHN, BRUNO ARTUR FOCKINK, HEDWIG MARIA FOCKINK, PETER 

ALFRED FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MARTINS DE 

FREITAS - OAB:9.434/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FOCKINK INDUSTRIA ELETRICAS LTDA, 

CNPJ: 03021334000563, Inscrição Estadual: 13.243.9506 e atualmente em 

local incerto e não sabido ERICA MARIA REHN, Cpf: 10039481034, 

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$ 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, 27 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 312830 Nr: 8954-95.2013.811.0002

 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): UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE 

VÁRZEA GRANDE, DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS, MAURA MARY 

CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, DINALVA TEREZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13926

 Vistos,

Instituição Educacional Matogossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG – 

Centro Universitário, Maura Mary Christian Gomes Medeiros, Drauzio 

Antônio Medeiros e Dinalva Tereza Medeiros requereram a restituição dos 

valores pagos nestes autos ante o pagamento em duplicidade referente ao 

mesmo título de cobrança. Asseveraram que além do pagamento via 

judicial, houve o pagamento na via administrativa.

Pois bem. Conforme se vê dos autos, o processo foi extinto por 

pagamento integral do débito em 25/01/2017, com o trânsito em julgado em 

16/01/2018 conforme fl.35, razão pela qual, indefiro o pedido de fl.39.

Sendo assim, não há que se falar em simples restituição de valores, vez 

que, devem os executados apresentarem o pedido de restituição perante 

a via própria. Ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 318125 Nr: 14498-64.2013.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MONSERATE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, e ao mesmo tempo HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

Exequente às fls. 80-84. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais nos moldes do contrato de 

honorários quando juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso 

de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 225799 Nr: 5988-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Janete Araújo dos Santos, em 

que suscita excesso de execução no tocante ao regime de atualização 

monetária e juros moratórios incidentes sobre os honorários, não sendo 

observado o valor dos honorários fixados em sede de recurso (fl. 222).

A parte impugnada deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Feito o registro. Considerando que os honorários foram fixados em quantia 

certa (R$ 1.000,00 – fl. 222), os juros de mora e correção monetária 

devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão que 

restou fixado o seu valor, nos termos do art. 85, § 16 do NCPC, qual seja 

12/09/2017 (fl. 231).

E ainda, os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

determinar que seja paga a presente execução calculando nos moldes do 

comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora deverá, pois, 

apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os cálculos diga 

a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.

Transcorrido o prazo recursal, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. 

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 545405 Nr: 12583-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO ROSA 

GILBERTI - OAB:OAB/GO 11.703, MILENA GILBERTI - OAB:GO33348

 Vistos,

Recebo os embargos nos termos do Art. 919 do NCPC, prosseguindo-se a 

execução, por não se vislumbrar nenhuma das situações excepcionais 

descritas no § 1º de referido artigo. Intime-se o Embargado para 

impugná-los, em 15 dias (Art. 920, inciso I do mesmo diploma legal). 

Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008375-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ESCAME FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Valdeir Escame Ferreira apresentou ação anulatória de ato 

administrativo c/c revisão e anulação de questões de prova em concurso 

público e recálculo das notas finais com obrigação de fazer e pedido de 

tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso e da FUNCAB – 

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, alegando que se 

inscreveu no concurso público (Edital nº 001/2013), para o cargo de 

investigador de polícia para o polo de Sinop/MT, e que de 70 questões da 

prova objetiva, acertou apenas 31 questões. Sustenta que outros 

candidatos que realizaram a mesma prova, ajuizaram ação ordinária em 

Sinop/MT pleiteando a anulação de 08 questões que estavam em 

desacordo com o conteúdo indicado no edital, obtendo êxito com tutela 

antecipada e prosseguindo nas demais fases do concurso. Assevera 

que, com a anulação das 08 questões o autor atingiria 39 pontos ficando 

dentre o número de classificados para as próximas fases. Finalizou, 

requerendo a concessão de tutela antecipada a fim de decretar a 

anulação das questões com recálculo da nota no final do autor, devendo 

os requeridos serem obrigados a realizar a próxima fase do certame para 

o autor, bem como a nulidade das questões e a respectiva atribuição da 

pontuação da nota referente a média final do autor passando sua nota 

final para 39 pontos, com apoio nos documentos anexos. A tutela 

antecipada foi indeferida. O requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação alegando preliminar de falta de interesse de agir e no mérito, 

a improcedência do pedido ante a ausência de prova, da concorrência por 

polo e da impossibilidade do poder judiciário substituir a banca 

examinadora. A parte autora apresentou impugnação ratificando os 

termos da inicial. O requerido FUNCAB apresentou contestação 

sustentando a inépcia da inicial, e no mérito, a improcedência da ação vez 

que não ficou demonstrado que não houve qualquer irregularidade no 

certame, bem como os critérios adotados no Edital para aprovação e 

classificação dos candidatos, como também a vedação ao poder judiciário 

o critério de concessão ao que foi determinado no Edital, sobretudo se foi 

observado o princípio da legalidade do procedimento administrativo e foi 

dado tratamento isonômico a todos os candidatos. Anexou documentos. O 

autor impugnou refutando os argumentos da contestação e pugnando pela 

procedência da ação. Em seguida, requereu a juntada de documentos e a 

procedência da ação. É o relatório. Fundamento. Decido. O feito em 

questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Analisando os autos, verifico que o 

Autor carreou aos autos documentos pessoais, comprovante de 

inscrição, Edital de abertura nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, resultado final da 

prova objetiva dos candidatos aprovados em ordem alfabética - 

investigador de polícia – Sinop, prova do certame, gabarito da prova 

objetiva, resultado das notas da prova objetiva do autor e extrato de 

andamento processual do processo código 209174 e 220653 – Sinop/MT. 

Em sua narrativa, sustenta que pretende a anulação de 08 (oito) questões 

e o recálculo da sua nota final com consequente realização da próxima 
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fase do certame. Pois bem. Constato da petição inicial que o Autor não 

informou quais questões pretende anular, bem como, não informou quais 

questões foram anuladas pelo juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT e, ainda, 

não especificou seu pedido, requerendo a decretação da anulação das 

questões com recálculo da nota no final do autor. Verifico ainda, que dos 

documentos anexados pelo autor, nenhum deles foi possível constatar 

quais foram as questões erradas e certas, limitando tão somente ao 

resultado das notas da prova objetiva com o resultado da disciplina e nota. 

Prevê o art. 319, do NCPC, em seus incisos IV e VI: “Art. 319. A petição 

inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação.” (Sem grifo no original) Dessa feita, é perfeitamente notável que 

o pedido não foi específico, o que, impede o entendimento deste juízo em 

verificar quais questões se insurge a parte autora, como também, a inicial 

não foi instruída com os documentos essenciais que comprovem o 

alegado pelo autor, e, quando o autor não prova os fatos constitutivos de 

seu direito, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe. 

Outrossim, cumpre ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar 

questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é 

defeso substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de 

provas e de atribuição de notas. Segundo o entendimento consolidado da 

Corte Superior, só é possível a anulação judicial de questões objetivas de 

concurso público em caráter excepcional, quando o vício que as macula 

se manifeste de forma evidente e insofismável, o que não se vislumbra de 

plano, neste momento processual. Posto isto, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido contido na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC. No entanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

fica suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 

3º do mesmo diploma. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado 

e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261319 Nr: 333-80.2011.811.0002

 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 APARECIDA MARQUES DA SILVA

 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, intimando a parte autora para que manifeste quanto ao 

resultado do pedido administrativo n. 1396383454, formalizado pela 

requerente junto ao INSS, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453918 Nr: 13594-39.2016.811.0002

 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: LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 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 legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339464 Nr: 7513-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 292/312, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433956 Nr: 3410-24.2016.811.0002

 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: ODAIL CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9459, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - 

OAB:19677/O

 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 sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329245 Nr: 25559-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GERMANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 329/335, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435426 Nr: 4287-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES, 

ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, A.B.R PARTICIPAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Visto...

Cite-se a parte executada pelo correio para, no prazo de 5 dias, pagar a 

dívida exequenda ou nomear bens à penhora (arts. 9º e 10 da Lei 

6.830/80), sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 
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para garantia do débito.

 Nomeando-se bens à penhora, ouça-se a parte exequente a respeito, no 

prazo de 5 dias. Havendo concordância, lavre-se o termo previsto no art. 

657 do Código de Processo Civil, que também será subscrito pela parte 

executada, iniciando o prazo para a propositura de eventuais embargos a 

partir da assinatura.

Não havendo pagamento nem nomeação de bens, proceda-se à penhora 

na forma disposta no art. 13 da referida lei, registrando-a na serventia 

imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas (art. 7º, IV), intimando-se, após, a parte devedora, através de 

publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto da 

penhora (art. 12), para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

Inexistindo embargos, designe-se data e hora para hasta pública, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 dias antes do 

parcelamento ou do leilão.

Defiro os benefícios do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil, 

deixando de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, tendo em 

vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, conforme se 

observa do corpo da peça primeira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346518 Nr: 13050-22.2014.811.0002

 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: ZIRLENE MARIA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se novamente o ente público estadual para, em 5 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio de valores. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 106467 Nr: 2626-62.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUSTINE MAGALHAES DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, CRHISTIANO GONÇALVES - 

OAB:231.704/SP, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5645, SANDRA CRISTINA ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:7544/MT, SELMA PAES - OAB:183.956

 Vistos.

 I) Em que pese as razões do ilustre representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIVAG, ao pugnar pela desoneração do encargo que lhe foi 

atribuído, tenho que tais razões não se sustentam, tendo em vista que a 

nomeação da instituição como curadora especial do executado Ricardo 

Maldonado Cespedes se deu justamente em razão da não localização 

deste, cumprindo salientar que a atual fase processual em nada diminui o 

caráter pedagógico da atuação da instituição.

Desse modo, indefiro o pedido, mantendo a UNIVAG como curadora 

especial do executado Ricardo Maldonado Cespedes.

 II) Intime-se novamente a parte autora nos moldes ordenados na decisão 

anterior.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 436530 Nr: 4909-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Restando decidido na sentença e no acórdão que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida à servidora pública deverá ser apurada 

em liquidação de sentença, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do NCPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, indicar o local e a data para o início dos trabalhos periciais, bem 

como juntar aos autos currículo, com comprovação de especialização, nos 

termos do inciso II, § 2º, do art. 465, do CPC.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373916 Nr: 22245-31.2014.811.0002

 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: JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, executar a sentença, 

observando a norma contida no art. 534, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237331 Nr: 17140-49.2009.811.0002

 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: PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, retificar a 

execução dos honorários advocatícios, trazendo aos autos o cálculo 

atualizado do débito, com a especificação dos índices de juros e correção 

monetária aplicados, nos termos do art. 534, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 310479 Nr: 6545-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTA GONÇALINA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELLY G. LEITE - 

OAB:OAB/MT 14.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se a decisão anterior.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344157 Nr: 11209-89.2014.811.0002

 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: TERESA ALVES DA SILVA

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280412 Nr: 24335-17.2011.811.0002

 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: ANA DE CARVALHO MOURA

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396634 Nr: 9601-22.2015.811.0002

 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: VERA LUCIA ROQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89662 Nr: 11105-15.2005.811.0002

 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): WALTINA DE OLIVERIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTINA DE OLIVERIA LIMA, Cpf: 

10985468149, Rg: 183686. 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 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, 27 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 445574 Nr: 9705-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - 

CERAMICA - EPP, EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA, PAULO ROGÉRIO 

DE AREA LEÃO MONTEIRO, MARISE CARVALHO ALVES, LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer situação no 

decisum que mereça reparo, por meio de embargos declaratórios, com 

fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89634 Nr: 12624-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMITA MARIA WILLEMANN PROCOPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORRÊA - OAB:11327

 Diante do exposto, reconheço a impenhorabilidade dos valores 

penhorados, determinando a sua imediata restituição à parte. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 408976 Nr: 16090-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA 

DO LIVRAMENTO-MT, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA DE ARRUDA 

BARROS - OAB:11.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o teor da petição retro, arquive-se o processo com baixa e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 432359 Nr: 2372-74.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JERONIMA DE SOUSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:MT 17.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida a servidora pública municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I e 

art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, indicar o local e a data para o início dos trabalhos periciais, bem 

como currículo, com comprovação de especialização (art. 465, § 2º, CPC).

Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e executada sobre 

a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos 

os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 384243 Nr: 1557-14.2015.811.0002

 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: PAULA CRISTINA SILVA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES), PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARZEA GRANDE - MT (SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Com fulcro no § 3º do art. 1.010, do CPC, determino sejam remetidos os 

autos à instância superior para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 211732 Nr: 7242-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SALVELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre o interesse do feito 

perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332013 Nr: 765-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Liquidação->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DIAS SOUZA

 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.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), por processo.

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Estadual 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Cumpre salientar, ainda, que, pela mesma razão acima, os decisões 

mencionadas pela executada como fundamento para redução do valor em 

nada altera o entendimento firmado por este juízo, sobretudo porque, como 

dito, o montante fixado pretendido pelo profissional está em consonância 

com a resolução acima.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 229 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público para o depósito integral do valor, 

bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. Perito, 

no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta por 

cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, este, 

para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330729 Nr: 27024-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 252307 Nr: 11468-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOVINO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A/MT, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o Município para que efetue o depósito do valor remanescente, 
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no prazo de 10 (dez) dias. Após, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente, intimando-a, na sequência sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido 

o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328209 Nr: 24535-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, LINETE GLÓRIA 

SOUZA NEVES, QUÉSIA CHARMO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - 

OAB:OAB/MT 9.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se a ordem requisitória, conforme ordenado na parte final da 

decisão de fl. 281-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 436586 Nr: 4923-27.2016.811.0002

 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: JOAQUIM MENDES CARVALHO, JUNIOR ALBERTO DE 

MORAES REIS, ELGA CHRISTINE AMARANTE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE 

MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

dos servidores, com base nos dados e documentos apresentados nos 

autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, indicar o local e a data para o início dos trabalhos periciais, bem 

como currículo, com comprovação de especialização (art. 465, § 2º, CPC).

Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e executada sobre 

a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos 

os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431488 Nr: 1822-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370505 Nr: 19801-25.2014.811.0002

 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: INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:MT 14.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se a parte final da sentença de fl. 291-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 113998 Nr: 9438-23.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RITA CASCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS, RICARDO MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:4276, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882, MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT 4.062, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora, inclusive sobre a petição retro, com 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido em branco o prazo, arquive-se o 

processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442846 Nr: 8263-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S P PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA, 

CLÉSIO DE PAULA FILHO, RAFAEL ARANTES DE PAULA, DEBORA 

ARANTES DE PAULA, MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Vistos.

 Antes de apreciar o pedido retro, determino seja intimada a parte 

executada para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petiçaõ de fl. 

38, constituindo novo patrono, dando-lhe, ainda, a oportunidade de 

pagamento voluntário do débito. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 509759 Nr: 18899-67.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT 8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intime-se o embargante para, querendo, manifestar-se sobre os 

documentois retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338269 Nr: 6518-32.2014.811.0002

 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): ROSANGELA PINTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cumpra-se como requerido na peça de fl. 69, arquivando-se o processo 

até que atinja o lapso prescricional quinquenal, nosi termos do § 4º, do art. 

40, da Lei n. 6.830/80.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 305929 Nr: 1658-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDERI PEREIRA, VILMA RODRIGUES 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388584 Nr: 4474-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CATARINA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para informar a este juízo o número da 

agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, para a 

transferência dos valores depositados em conta judicial (fls. 121-122), 

bem como se pronunciar acerca do seu interesse no prosseguimento do 

feito por eventual saldo remanescente no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção da execução. Informados os dados, transfira-se os valores, 

voltando-me conclusos os autos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 385965 Nr: 2625-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SCHLITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINISTRATAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SECRETÁRIO DA 

RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:OABMT15126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora na pessoa de seu advogado e 

também pessoalmente, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, 

sob pena de aquivamento. Decorrido em branco o prazo, arquive-se o 

processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254950 Nr: 13113-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 

216-219, expeçam-se os correspondentes requisitórios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343396 Nr: 10584-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA DE SOUSA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, não havendo óbice a aplicação ou imposição de multa aos gestores 

públicos como forma de coagi-los ao cumprimento de ordem judicial 

emanada de decisão transitada em julgado, impõe-se o acolhimento parcial 

do pleito, o que ora faço, fixando, a multa diária de responsabilidade 

pessoal dos gestores municipais, quais seja, Sra. Prefeita Municipal, Sra. 

Secretária de Administração, e Sra. Secretária de Educação, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser suportada solidariamente 

pelos agentes públicos, até um total máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.Intimem-se, 

pois, pessoalmente, os agentes públicos, para, em 5 dias, comprovarem 

nos autos o enquadramento da requerente nos moldes determinados na 

sentença, esclarecendo que a multa ora fixada incidirá partir do término 

desse prazo .Decorrido o prazo e ouvida a parte autora/exequente, 

conclusos. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411269 Nr: 17337-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA 

OLIVEIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA ZAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10.332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 Vistos.

 Cumpra-se todas as providências ordenadas na sentença, 

arquivando-se, após, o processo com as cautelas de costume.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 9551-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: MÁRIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA 

TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11409/MT, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Vidotti - 

OAB:11439

 Vistos.

 Aguarde-se o cumprimento do que se ordenou nos autos em apenso na 

data de hoje, juntando-se, ainda, os protocolos pendentes de juntada, 

vindo-me, após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322542 Nr: 18965-86.2013.811.0002

 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: JACINTO RODRIGUES DE ALMEIDA

 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:

 Vistos.

Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 

131-v, expeça-se requisitório.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 402452 Nr: 12658-48.2015.811.0002

 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: VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o ente público estadual nada falou, 

concordando tacitamente com o valor.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

130-131, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 451451 Nr: 12514-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008670-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS KARLA MACIEL COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007572-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007943-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CATARINA DA VEIGA BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007236-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1005580-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006573-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 17/12/2018, às 15:00hs, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010104-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINILSON FERREIRA DA SILVA OAB - SP252616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010104-21.2018.8.11.0002. REQUERENTE: UNIAO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos. UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ 

sob n. 03.667.130/0001-70, situada à rua Santo Antonio, 1278, Jardim 

Imperador, Várzea Grande, ingressou com a presente AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA contra o 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em resumo, que é 

concessionária legal da prestação e exploração do serviço de transporte 

coletivo de passageiros do Município de Várzea Grande desde 2001. Que 

realiza o transporte gratuito de pessoas com idade superior a 60 anos, 

suportando gratuidade alheia, àquela prevista na Lei Municipal n. 795/84 e 

parágrafo segundo do art. 230 da Constituição Federal, vigentes por 

ocasião da assinatura do Contrato de Concessão; que suporta prejuízo 

financeiro em decorrência do transporte dos usuários com idade entre 60 

e 65 anos, considerando a ausência de custeio pelo Réu, já que a atual lei 

vigente – Lei Municipal n. 2847/2006 não prevê fonte de custeio para a 

nova gratuidade. Que a Lei Municipal n. 2.194/2000 é taxativo: Art. 16. As 

isenções e reduções tarifárias, além daquelas em vigor na data da 

publicação desta lei, obedecerão ao que dispõe a legislação municipal, 

devendo dispor de fontes específicas de recursos para garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O transporte dessa 

específica classe de usuários também decorre da integração tarifária 

existente entre os sistemas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, 

tendo o primeiro criado o benefício por Lei Municipal n. 6.261, de 

14/3/2018, benesse em razão da comunhão do sistema de bilhetagem e 

integração. Que não houve solução administrativa para o impasse 

resultante da omissão de providencias do Réu, não sobrando outra 

alternativa senão o ajuizamento da presente ação. Em Várzea Grande e 

Cuiabá vigora sistemática de integração dos sistemas de transporte, que 

unifica a bilhetagem eletrônica dos meios de transporte público de ambas 

as cidades. Em Cuiabá, o rol de gratuidades é extenso, e a legislação 

municipal que dispõe sobre normas de isenção do pagamento do 

transporte coletivo impede expressamente descontos ou benefícios sem a 

indicação da fonte de custeio. Segundo a diretriz do art. 35 da Lei Federal 

n. 9.074/95, dispõe a Lei Municipal n. 3.713/97, que “qualquer matéria que 

venha a instituir benefícios de gratuidade e/ou descontos no Transporte 

Coletivo de Cuiabá deverá indicar a fonte de recurso que o sustentarão”. 

Em termos práticos, as gratuidades estão unificadas em ambas as 

cidades, e a despeito destas permanecerem com sua autonomia política, 

administrativa e financeira nas decisões pertinentes unicamente ao 

município, a sistemática de gestão unificada passou a ser, no decorrer 

dos anos de funcionamento, item de gestão compartilhada das funções 

públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio 

Cuiabá, matéria hoje disciplinada pela Lei Complementar n. 499/2013. E o 

transporte gratuito das pessoas beneficiadas pela legislação de Cuiabá se 

tornou compulsório à operadora de Várzea Grande, em razão da 

integração dos sistemas e do que dispõe a viciada Lei Municipal de 

Várzea Grande n. 2.847/16, não se tratando, pois, de liberalidade da 

empresa privada. Que o ordenamento jurídico vigente não confere 

alternativa para que a Autora deixe de ser remunerada pelas gratuidades 

do sistema integrado, cabendo como soluções, fonte de custeio, revisão 

da estrutura tarifária ou indenização, como resultado da diretriz que 

emana da Lei n. 9.074, de 7/7/1995, cujo art. 35 dispõe: Art. 35. A 

estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica 

condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea 

revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de 

forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No art. 1º 

da Lei Municipal n. 3.713/97 de Cuiabá: Art. 1º. Qualquer matéria que 

venha a instituir benefícios de gratuidade e/ou descontos no Transporte 

Coletivo de Cuiabá deverá indicar a fonte de recursos que o sustentarão. 

Citam-se como parâmetros locais, as supracitadas Leis Municipais n. 

4.149/2001 e 4.742/2005, versando sobre gratuidades no sistema de 

Cuiabá. Nestas, o Município de Cuiabá apontou a fonte de custeio, 

evitando o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos 

contratos. Impossível se presuma liberalidade por parte da operadora, 

obrigada que está a uma sistemática que não é dela, senão 

exclusivamente do poder concedente, que, nem por ação, tampouco por 

omissão, pode impor a terceiros tarefas sem contraprestação ou 

recompensa, locupletando-se ilicitamente. Que diante do quadro fático e 

jurídico cabe ao Município de Várzea Grande arcar com a gratuidade que 

embora não esteja disciplinada em lei, existe na prática e está enraizada 

no sistema de integração, sendo exigido da Autora o transporte de idosos 

sem a devida contraprestação. Cabe ainda disciplina regulamentar da 

sistemática, cuja subtração abrupta violaria o princípio do não-retrocesso 

social, descabendo exigir da Autora que arque com benesse social, sendo 

exclusivamente do Réu a responsabilidade da solução no plano jurídico, 

econômico e financeiro. Pediu a Autora a tutela provisória de urgência a 

fim de determinar ao Réu que promova a inclusão no Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2019, rubrica específica para o 

custeio da gratuidade vigente na sistemática operacional do sistema de 

bilhetagem eletrônica em favor dos usuários idosos com idade superior a 

60 anos e inferior a 65 anos, como resultado do reconhecimento da 

necessidade de se prover fonte de custeio para o benefício tarifário, nos 

termos da lei; e, ao final da ação pediu a condenação do Réu ao 

pagamento da indenização medida em liquidação de sentença, 

correspondente aos valores suprimidos de suas receitas em razão do 

transporte gratuito de usuários idosos com idade superior a 60 anos e 

inferior a 65, que não tenham sido custeados pelo Réu; a condenação do 

Réu na obrigação de fazer consistente em incluir a cada exercício anual, 

na Lei Orçamentária Anual de referência, rubrica específica para o custeio 

do transporte gratuito de usuários idosos, como resultado do 

reconhecimento da necessidade de se prover fonte de custeio para o 

benefício tarifário. Relatei. Fundamento e decido. Cuida-se de Ação 

ajuizada por concessionária de transporte coletivo em face do Município 

de Várzea Grande, alegando, em síntese, que o ente público criou 

gratuidade de tarifa a usuários com idade entre 60 e 65 anos, sem, 

contudo, definir qualquer fonte de custeio para o benefício. Os 

argumentos alinhavados pela Autora demonstram a probabilidade do 

direito invocado. É dever constitucional da Administração Pública, sempre 

que quiser contemplar usuários de serviço público com gratuidade, 

isenção ou outro benefício qualquer, fazê-lo de forma expressa, não tácita 

ou subliminar, apontando a fonte de custeio. Ainda mais em se tratando de 

serviço público concedido, em que a manutenção do equilíbrio 
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econômico-financeiro se protege por mandamento constitucional (CF/88, 

art.37, inc. XXI), há maior razão para que seja apontado a “fonte 

compensatória desse benefício, sob pena de quebra do equilíbrio 

econômico-financeiro da permissão”. Nesse primeiro exame dos autos, 

vê-se que assiste razão a Autora. Isto porque, primeiramente, há 

necessidade de indicação de fonte de custeio para a concessão de 

qualquer gratuidade, benefício ou serviço de seguridade social, tal como a 

gratuidade no transporte coletivo municipal, e, a parte Ré AINDA NÃO 

indicou a fonte para custear esse benefício. Além disso, o equilíbrio 

econômico-financeiro é considerado elemento essencial do contrato 

administrativo reconhecido pela própria Constituição Federal em seu art. 

37, inciso XXI, sendo certo que a gratuidade dada pelo Município 

posteriormente à celebração do contrato, sem qualquer fonte de custeio, 

desequilibrou a equação inicialmente estabelecida, violando, portanto, o 

mandamento constitucional. A cada passageiro que a Autora transporta 

sem arrecadação de tarifa, o custo correspondente a esse transporte 

converte-se em déficit da concessão na exata medida em que falta a fonte 

de custeio que a lei exige. Cabe ao Réu regulamentar a gratuidade, 

custeá-la e adequar o seu orçamento para fazer frente àquele custo 

assumido em consequência da desoneração financeira contemplada ao 

grupamento social beneficiário, no caso, os idosos com idade inferior a 65 

anos. Por essas razões, entendo que restou devidamente demonstrado o 

fumus boni iuris necessário para o deferimento da tutela provisória. 

Quanto ao periculum in mora, o mesmo é evidente, tendo em vista que, 

ante a ausência de fonte de custeio, é a Autora/concessionária que, neste 

momento, suporta os encargos financeiros da gratuidade, o que pode lhe 

ocasionar graves prejuízos financeiros. Isto posto, concedo a tutela 

provisória de urgência para determinar ao Réu que promova a inclusão no 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, rubrica 

específica para o custeio da gratuidade vigente na sistemática operacional 

do sistema de bilhetagem eletrônica em favor dos usuários idosos com 

idade superior a 60 anos e inferior a 65 anos, como resultado do 

reconhecimento da necessidade de se prover fonte de custeio para o 

benefício tarifário. Cite-se. Expeça-se o necessário, com urgência. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 23 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008521-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008521-98.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Intimem-se os requeridos para que comprovem nos autos o integral 

cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010245-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ESTEVAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos,etc. Manifeste-se a parte autora acerca do parecer técnico - NAT 

de ID n.º16668736, no prazo de 05 dias. Após, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411230 Nr: 17318-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 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):

 Cod. Proc.: 391057 Nr: 5957-71.2015.811.0002

 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: NILTON RIBEIRO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos 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):

 Cod. Proc.: 91786 Nr: 1475-95.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS RECUR. 

NATURIAIS REN.-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS E ZANATA LTDA, ANGELO 

APARECIDO RIGUEIRO ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Leite 

Campós - OAB:18,647

 INTIMAÇÃO do INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na 

pessoa de seu Procurador Federal para que restitua os autos em epígrafe, 

no prazo de 3 (três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se 

encontram em carga por prazo superior ao legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374322 Nr: 22545-90.2014.811.0002

 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: APARECIDA CONCEIÇÃO ORNAGURI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 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):

 Cod. Proc.: 347209 Nr: 13606-24.2014.811.0002

 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: Irene Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423517 Nr: 23833-39.2015.811.0002

 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: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231, MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - OAB:9162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de “Ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença com pedido de 

antecipação de tutela in limine” movida por JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

 À fl. 80 acostou aos autos petição da parte autora, requerendo a 

desistência da ação, sem resolução do mérito, pelos seus próprios 

fundamentos.

 O Instituto Requerido, embora intimado, nada manifestou, fl.82.

 É o relatório.

 Decido.

HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, e por consequência JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos.

 Isento de custas por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 276707 Nr: 20192-82.2011.811.0002

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE -CEVAG.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que consta do caderno processual, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial, para condenar, 

como de fato condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a pagar ao 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA GRANDE – 

CEVAG, a indenização descrita na fundamentação e no importe nominal de 

R$ 106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais) 

devida em face da ocupação de terreno urbano com área de 1.884,48 m², 

na Av. Castelo Branco, esquina com a Rua 25 de dezembro, no qual 

encontra-se edificado um prédio comercial com 11 (onze) andares, para 

utilidade pública, sendo alternativa para acesso à Travessa Humaitá, 

acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação 

(12/04/2004) e taxa de juros de 0,5% ao mês, aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.Condeno a 

parte requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), conforme dispõe o artigo 85, § 3º, do NCPC.Após, 

à Superior Instancia para o reexame necessário da sentença.Custas pelo 

autor.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342669 Nr: 10037-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: JOSE DOMINGUES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido exposto na petição inicial e CONCEDO A 

SEGURANÇA, para que se renove o ato de convocação da parte 

Impetrante, por intimação ou notificação pessoal do impetrante JOSE 

DOMINGUES DE ASSIS, observando-se o princípio constitucional da 

publicidade dos atos administrativos.Extraiam-se cópias desta decisão e 

encaminhem-se à autoridade Impetrada.Deixo de condenar a impetrada 

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.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 353626 Nr: 18446-77.2014.811.0002

 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: SINDICATO DOS ODONTOLOGOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACE SANTOS GUIMARÃES, CELSO 

ALVES BARRETO ALBUQUERQUE SECRETÁRIO MUNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:MT 10.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, denego a segurança pleiteada pelo Sindicato dos 

Odontólogos de Mato Grosso em favor da servidora ELY GRACI NAZARIO 

BARDEN contra ato ilegal do Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande e do 

Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande e, em 

consequência declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a impetrante 

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.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338802 Nr: 6956-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MUNHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MUNHAO - OAB:3258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sobre a impugnação retro e documentos, manifeste-se a requerente, no 

prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 254887 Nr: 21190-84.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G RODRIGUES NETO, JOSE GONÇALVEZ 

RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Correa de Oliveira - 

OAB:7344

 Vistos, etc.

A parte Exequente pugnou pela desistência da ação, devido ao 
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cancelamento da CDA, objeto do caderno executório fl.32.

A parte executada diante do pedido do exequente (fl.32) manifestou-se 

pelo levantamento do valor bloqueado em sua conta bancária (fls.34/39).

É o relatório. Decido.

Diante do pedido averbado à fl.32, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, em relação à CDA n.º20095455, com sustentáculo no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Proceda-se levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, 

desbloqueio de valores em conta bancária.

Sem custas e honorários.

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.: 430364 Nr: 1024-21.2016.811.0002

 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: AGNALDO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, de modo que declaro nulo o 

processo administrativo nº 60/2014, bem como determino a reintegração 

do Impetrante AGNALDO FERNANDES DA SILVA ao cargo.Ratifico a 

liminar concedida às fls. 232/234.Extraiam-se cópias desta decisão e 

encaminhem-se à autoridade Impetrada.Deixo de condenar a impetrada 

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.Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230935 Nr: 11100-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMA PEDRAS LTDA, SEVERINO FRANCISCO 

ALVES, NATALINO FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - 

OAB:17.641

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado do Sr. Natalino Ferreira 

de Campos, para apresentar aos autos os dados bancários do ora 

executado, tais como: conta corrente, agência, nome do banco e CPF, 

para devolução do valor bloqueado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343605 Nr: 10763-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ 

- OAB:112.680-SP, LUCINÉIA POSSAR - OAB:40.297 DF

 Vistos.

Defiro pedido retro, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Assim, 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 

requererem o que de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453693 Nr: 13507-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, 

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:MT 15.304

 Intimar os advogados Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT 15.304 e Daniely 

Martins de Vasconcelos OAB/MT 21.617, constituídos pelos acusados 

José Francisco Carvalho Pereira e Jeferson Fátimo da Silva, da sentença 

de pronúncia proferida à fl. 423/434, cuja parte dispositiva é a seguinte: 

“(...) Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos 

para a admissão da imputação constante da denúncia, PRONUNCIO os 

acusados JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e JEFFERSON FÁTIMO 

DA SILVA, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como 

incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c.c. 29, do Código Penal, 

para que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta 

Comarca. Os pronunciados aguardarão o julgamento e eventual recurso 

presos, conforme fundamentos já apontados na decisão que decretou as 

suas prisões (pp. 328/330), renovada agora na pronúncia a necessidade 

de garantir a ordem pública, sendo obviamente necessário que o Estado 

barre a reiteração e progressão criminosa dos implicados, ao lado da 

necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, por conta da 

inexistência de fortes vínculos com o distrito da culpa. (...)”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 204197 Nr: 13005-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE DA SILVA BARROS, VICENTE 

AUGUSTO DE MORAIS, EDSON DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201/O OAB/MT

 VISTOS ETC.

Recebo as apelações interpostas pelas partes.

Conceda-se vista aos apelantes e apelados para o oferecimento de suas 

razões e contrarrazões, no prazo sucessivo de 8 (oito) dias (CPP, art. 

600).

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394475 Nr: 8069-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:8.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 
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OAB:8.661

 Intimar o advogado Sebastião Vieira Guimarães (OAB/MT 8.661), 

constituído pelo acusado Jhonatan Sousa dos Santos, para comparecer à 

audiência designada, conforme decisão de fls. 238, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos, etc. I. Em audiência (fls. 223/225), procedeu-se à inquirição da 

testemunha Lucimare Rondon de Moraes. No mesmo ato, o Ministério 

Público insistiu nas oitivas das testemunhas não encontradas. A defesa, 

por sua vez, desistiu da oitiva da testemunha Suely de Maria Santos de 

Souza Azevedo, o que homologo. Diante do exposto, considerando que o 

“Parquet” e a defesa informaram novos endereços, designo o dia 

6.12.2018, às 13:30 horas, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas Geane 

Costa Alves, Doralice Lara Gomes, Gislainy Maria Gomes Silva, Mikely 

Mariana Gomes de Arruda e Neil Vladeck da Silva. Atente-se aos 

endereços declinados às fls. 226 e 236/237. II. Intimem-se as testemunhas 

nominadas, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se 

Carta Precatória para inquirição das testemunhas eventualmente 

residentes fora da Comarca. III. Intime o acusado, seu advogado e o 

Ministério Público. IV. Requisite-se o réu. V. Expeça-se o necessário. VI. 

Cumpra-se".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350607 Nr: 16276-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSE NEGRÃO 

MARCELO - OAB:14599-A

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa dos réu, via DJE, que foi designada audiência 

para Oitiva da testemunha Jocimara Lene Miranda, para o dia 03/12/2018 

às 14:10hs, na Comarca de CÁCERES-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 436610 Nr: 20726-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473/B

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 18/02/2019, às 

15:00 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401834 Nr: 12292-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDAO LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para juntar os documentos a que se referiu o réu no seu 

interrogatório, no prazo 10 (dez) dias.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536276 Nr: 7961-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DIMAS PEÇANHA DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:24501, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - 

OAB:288.386

 I - CERTIFICO e dou fé, nesta data, que restou frustrada a intimação do 

Advogado Marcos Antônio dos Santos, OAB nº 24.501/MT e, desta forma, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação deste pelo 

DJE, para fins de apresentação das alegações finais.

 II - Sendo o que havia a certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 554299 Nr: 17048-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ DE MESQUITA NETO, ADRIANA 

BORGES DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JULIANO JOSÉ OJEDA NUNES - OAB:23840/O, TALISSA NUNES DE 

SOUZA - OAB:21.337/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado autos para comparecer em 

audiência, que se realizará no dia 13 de Dezembro de 2018, às 16h00min 

no fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 554449 Nr: 17125-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LEONCIO WAGEMAN, MARIA 

APARECIDA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para que apresente nos autos no prazo de 5 

(cinco) dias a procuração em nome de Maria Aparecida de Amorim e a 

audiência de Instrução e Julgamento, será realizada no dia 04 de 

Dezembro de 2018, às 17h00min no fórum desta Comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202436 Nr: 13017-76.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARWIN CORREIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 DR. MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB/MT 8510 - para 

apresentar as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558596 Nr: 19484-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:

 DR. CRISTIANO ZANDONÁ - OAB/MT 16.829, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 10/12/2018 às 14:00 horas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558808 Nr: 19620-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14.238-OAB-MT

 DR. OTÁVIO SIMPLICIO KHUN - OAB/MT 14.238, da audiência de 

Interrogatório designada para o dia 10/12/2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543823 Nr: 11727-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN BARCELOS DA SILVEIRA, LUCAS 

MARQUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 DR. OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB/MT 12.743, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 11/12/2018 às 15:15 horas, 

bem como, da decisão de fls. 232/233, proferida nos autos acima 

mencionado.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512343 Nr: 20285-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DAMIÃO BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21606/O

 INTIMAR ADVOGADA DO ACUSADO JUNIOR DAMIÃO BARBOSA DE 

ARRUDA, Dra. TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB/MT 21606/O, 

PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE 

PROPOPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, 

DESIGNADA PÁRA O DIA 25 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 14H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557695 Nr: 18974-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, OZAIR 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12803/MT

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: VITOR GABRIEL FERREIRA DE 

SOUZA e OZAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Dr. VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB Nº 12803/O/MT, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

DESIGNADA PARA O DIA 17 DE JANEIRO DE2019 ÀS 14H30

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558414 Nr: 19391-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILLIAN DUETI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:22973/O MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO JHONATAN WILLIAN DUETI 

DOURADO, Dr. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB/O 22973, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 

16H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533728 Nr: 6445-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADILSON LAURO DE ABREU, WILLIAN 

FERNANDO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23.227

 Diante do trânsito em julgado da decisão colegiada (fl. 273), EXPEÇA-SE 

guia de execução definitiva nos termos do acórdão (fls. 264/267), 

REMETENDO-A à 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 277068 Nr: 20576-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESUINO CATARINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 Diante do trânsito em julgado da decisão colegiada (fl. 261), EXPEÇA-SE 

guia de execução definitiva nos termos do acórdão (fl. 253/258), 

REMETENDO-A a 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473117 Nr: 22758-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgilio do Nascimento 

sobrinho - OAB:3112, LUZIA E. DO NASCIMENTO - OAB:MT 17.992

 ACOLHO a justificativa apresentada (fl. 223/225), tão somente para 

DETERMINAR a intimação pessoal da acusada para a audiência designada 

para o dia 14/FEV/2018.

INDEFIRO o pedido de perícia nos áudios (fl. 226/227), pois, diferente do 

sustentado pela Defesa, não há qualquer edição nos arquivos.

Na verdade, como é de conhecimento da Nobre Causídica, as audiências 

não são gravadas pelo sistema audiovisual na íntegra, mas somente os 

depoimentos/interrogatórios, o que justifica o lapso temporal entre uma 

gravação e outra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473117 Nr: 22758-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgilio do Nascimento 

sobrinho - OAB:3112, LUZIA E. DO NASCIMENTO - OAB:MT 17.992

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos por NOEMI 

ALMEIDA DE ASSIS objetivando eliminar suposta omissão e contradição 

em decisão prolata por este Juízo (fl. 228/232).

Não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou dúvida na decisão 
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objurgada passível de correção.

Na verdade, diferente do sustentado pela Defesa, o mandado de intimação 

da testemunha Viviam Laura Pereira da Conceição (fl. 210) foi expedido 

em conformidade com o endereço informado pela própria acusada (fl. 

202/202-v).

Com estas considerações, NEGO provimento aos embargos declaratórios.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 554477 Nr: 17139-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO LEITE DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rute Souza Oliveira - 

OAB:18.250/MT

 1)DA ABSOLVIÇÃO SUMARIA. No tocante ao pedido de absolvição 

sumária, observa-se que adentra a questão dos fatos, dependendo, 

assim, da dilação probatória durante a instrução criminal que por 

consequência adentra ao mérito.endo este o momento inoportuno para a 

respectiva abordagem, REJEITO a preliminar arguida. Não ocorrendo 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

30 de novembro de 2018 às 16h00min, a audiência de instrução e 

julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do 

acusado.Ante a retificação do erro material por parte do MPE à fl. 127, 

Intime-se a vítima Franciely Aparecida da Silva Lopes.Intimem-se as 

testemunhas de acusação (fl. 07), as de defesa (fl. 114), o acusado e 

suas advogadas constituídas (fl. 115). Requisitem-se as testemunhas 

(Policias Militares), junto ao comando da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso.Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra 

preso.2) DA PERÍCIA.A Defesa do acusado requereu às fls. 102/105 a 

realização de Perícia Técnica nas portas da residência, luvas, facas e 

televisor.No entanto, verifica-se a falta de necessidade e razoabilidade, 

tendo em vista o longo lapso temporal existente desde a data dos fatos. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Perícia Técnica.Diante de tais fatos, 

verifico que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos 

para a manutenção do decreto preventivo Célio Leite de Magalhães, uma 

vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia 

cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos 

legais.Destarte, pelos motivos explicitados, considerando que não houve 

qualquer alteração fática e em consonância com o parecer Ministerial de 

fls. 128/131, INDEFIRO o pleito de fls. 116/126 e MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado CÉLIO LEITE DE MAGALHÃES.INTIMEM-SE A 

VÍTIMA, O ACUSADO E SUA DEFESA CONSTITUÍDA, ACERCA DA 

SEGUINTE DECISÃO.CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública da 

vítima.CUMPRA-SE.Várzea Grande-MT, 26 de novembro de 2018.Luis 

Augusto Veras Gadelha Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 533809 Nr: 6490-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VAGNER RODRIGUES DA SILVA, 

qualificado nos autos, por infração ao artigo 140, caput, 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 

em que dispõe o art. 1373, inciso III, da CNGC. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 30 de julho de 2018.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 559787 Nr: 20110-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EYZENAC MEIRELLES CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “(...)Diante 

de todo o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do flagrado 

EYZENAC MEIRELLES CURY em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a 

ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência à 

instrução criminal. Aguarde-se a vinda do IP, que deve aportar no prazo 

legal, previsto no artigo 51, caput, da Lei nº 11.343/2006, trasladando-se 

esta decisão. Findo o plantão, encaminhem-se os autos para regular 

distribuição à 3ª Vara Criminal desta Comarca. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se imediatamente (Capítulo VII, Seção 14, artigo 1.424 

da CNGC/MT), expedindo-se o necessário.” Não havendo óbice na 

utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em 

áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste 

Juízo. Nada mais. Eu, Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de 

Gabinete II ________ digitei.Carlos José Rondon Luz Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001823-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

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:

MORAIS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

VICENTE AUGUSTO DE MORAIS (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 Exequente/Autora 

para manifestar-se nos autos, em 05 (cinco) dias, requerendo o que for 

necessário para o andamento do feito. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002475-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M DA SILVA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para apresentar sua Impugnação à Contestação, no prazo 
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de 15(quinze) dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003229-69.2017.8.11.0002

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:

LUCIANA APARECIDA BUZUTE (EXECUTADO)

VANDESON LEITE DA ROSA (EXECUTADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Certifico que a diligencia constante 

nos autos já foi usada na diligencia de ID 9636481, cujo teor da Certidão 

do Oficial de Justiça é: Certifico que em cumprimento ao referido mandado, 

que me dirigi no bairro Capão do Pequi, Várzea Grande/MT, onde percorri 

todo o bairro, que tem duas ruas principais, tendo percorrido as duas ruas 

e não consegui localizar a empresa V.L. da Rosa & Cia Ltda-ME, sendo 

que no mandado não consta o nome de fantasia, bem como nenhum ponto 

de referência. Que solicitei informações com moradores e não obtive êxito. 

Diante do exposto, não foi possível proceder a citação dos executados 

V.L.DA ROSA & CIA LTDA-ME, LUCIANA APARECIDA BUZETE e 

VANDERSON LEITE DA ROSA, motivo pelo qual faço a devolução do 

mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003126-62.2017.8.11.0002

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:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (RÉU)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (RÉU)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca dos Embargos 

Monitório, no prazo de 15(quinze) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003126-62.2017.8.11.0002

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:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (RÉU)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (RÉU)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte EMBARGANTE/REQUERIDO para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias, sobre a Impugnação aos Embargos Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006699-74.2018.8.11.0002

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:

AMANOIR BRESOLIN FILHO (RÉU)

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA (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 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006961-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERLAINE PATRICIA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 
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autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001805-89.2017.8.11.0002

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:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001805-89.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos. 1. Com 

relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a indisponibilidade nos 

ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à gradação prevista 

no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o dinheiro como 

preferência na ordem dos bens a serem penhorados/arrestados. 2. Não 

bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 1240270/RS 

(2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite do débito 

indicado nos autos. 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade 

nos ativos financeiros do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil, conforme extrato da operação que ora 

se junta. 4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição 

financeira, verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros 

do(a) devedor(a), conforme extrato em anexo. 5. Assim, manifeste o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário, e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente 

a promover o andamento do feito, no prazo acima descrito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-73.2018.8.11.0002

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)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que em cumprimento ao referido mandado, que me dirigi à Avenida Mário 

Palma, 268, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, lá estando, no dia 17/09/18 às 9:30 

horas, fui atendida pelo Sr. Jocimar Nunes, porteiro, que afirmou que 

ligaria no apartamento, não permitindo meu acesso. Em seguida ele afirmou 

que o executado não estava, que estava apenas a funcionária que 

desceu para me atender, dizendo se chamar Enedina Pessoa da Silva, 

afirmando que o executado não estava, que não sabia dizer o local de 

trabalho dele, razão pela qual não foi possível proceder a citação dos 

executados IMS OCULOS E ACESSÓRIOS LTDA-ME e EDMAR JOSÉ DA 

SILVA. Certifico que não foi efetuada nova diligência, tendo em vista o 

valor depositado pela parte autora ter se esgotado. O referido é verdade e 

dou fé.. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004044-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

IVAN COSTA SOARES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de 

Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 
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disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que em cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo MM Juiz de 

Direito da Vara Especializada do Direito Bancario extraído dos autos acima 

mencionados, que dirigi- me Av Alzira Santana, Bairro Centro, Varzea 

Grande e aí estando NÃO FOI POSSIVEL CITAR ARTES E FESTAS LTDA 

–ME, pois não localizei a numeração 20, na referida avenida. Em ato 

continuo dirigi-me à Rua Noronha dos Santos, Bairro Ikaray, Varzea 

Grande e aí estando não foi possível citar PAULA BORGES SOLANO 

FORTES, pois constatei que a referida rua é composta por quadras com 

números e lotes por números. Diante dos fatos devolvo o mandado. CASO 

INFORME OUTRO ENDEREÇO, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004694-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004694-16.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ISAIAS INACIO DA SILVA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Considerando que o acordo trazido aos autos não contém a assinatura 

do requerido e que a ação sequer fora recebida, por ora, deixo de 

homologa-lo, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 2. Às providencias. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005757-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006063-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KOVALSKI DA CRUZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319485 Nr: 15859-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLAVIO CAVALCANTE 

RODRIGUES, DIRCE CAVALCANTE RODRIGUES, ORLANDO RODRIGUES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319646 Nr: 16015-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGYS R. G. DE MATOS - ME, REGYS RIBEIRO 

GARCIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de REGYS R. G. DE MATOS ME e REGYS 

RIBEIRO GARCIA DE MATOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. O autor, em petitório anexado aos autos, veio em juízo informar que 

realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito.

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, 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.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326331 Nr: 22690-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAINE OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NRTO - OAB:4.340-B

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333972 Nr: 2542-17.2014.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNYA CRISTINA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A, em desfavor de KENNYA CRISTINA SANTOS SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fl. 63).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção (fl. 66).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fl. 67), não podendo o feito 

ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374395 Nr: 22599-56.2014.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por PORTOSEG S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de DRICAR 

SERVICOS AUTOMOTIVOS E, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando a apreensão do bem descrito na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão negativa do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.
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10. P. I. C.

11. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378135 Nr: 25402-12.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. ITAU UNIBANCO S.A, qualificada nos autos, propôs a presente ação de 

Busca e Apreensão, em face de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

também devidamente qualificada, visando à apreensão do bem descrito na 

exordial.

 2. As partes vieram aos autos informar que realizaram um acordo 

extrajudicial, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do 

feito.

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, 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.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378149 Nr: 25415-11.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482, SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC, WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, Marcos Aurélio Mestre Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ITAU UNIBANCO 

S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430349 Nr: 1012-07.2016.811.0002

 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 CREDIFIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

CREDIFIBRA S/A, em desfavor de ROBSON CARLOS NAVARRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286322 Nr: 5537-71.2012.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO - PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMARIA SEVERINA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297695 Nr: 18156-33.2012.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMARIA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – FIDC 

NPL I, em desfavor de ALCIMARIA DA SILVA ALMEIDA, ambos 

qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 
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prosseguimento ao feito (fl. 69).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção (fl. 71).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fl. 72), não podendo o feito 

ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P.I.C.

11. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298972 Nr: 19546-38.2012.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o devedor (requerido), através de seu patrono (CPC, art. 513, 

§ 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação (honorários de sucumbência), 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).

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304797 Nr: 414-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI – 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de LUCIENE 

JOSE DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308622 Nr: 4583-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de RUBENS 

DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, requerendo a busca e 

apreensão do bem descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fl. 47).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção (fl. 

49).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fl. 50), não podendo o feito 

ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P.I.C.

10. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287261 Nr: 6582-13.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MARCELO TABORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o devedor (requerido), 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 
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que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302343 Nr: 23175-20.2012.811.0002

 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: ANA RITA DE CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BANCO BMG S.A, BANCO 

DAYCOVAL S.A., BANCO BONSUCESSO, BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:16.227-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

211.648, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo aos requeridos citados o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifestem nos autos, consignando que suas inércias incorrerão 

em concordância tácita.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298854 Nr: 19416-48.2012.811.0002

 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: APARECIDO ALMEIDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S.A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, EUGENIO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:MG 103.082, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.997/MG, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Vistos.

1. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que se manifeste acerca das 

petições dos requeridos que aportaram ao processo, sobre os depósitos 

efetuados, bem como a informação prestada pela SEGES em fls. 597/601..

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380380 Nr: 26981-92.2014.811.0002

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por BRADESCO CARTÕES S/A, 

em desfavor de NABIL MUSTAFA FARES – ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393028 Nr: 7178-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI, MARIA MARTA FRACARO 

CAMPANHONI, CLEBER VALMOR CAMPAGNONI, SONIA APARECIDA 

MURARI CAMPAGNORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por BANCO DO BRASIL S/A, 

em face de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, VALMOR JOSÉ 

MUNCIO COMPANHONI, MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI, CLEBER 

VALMOR COMPANHONI e SONIA APARECIDA MURARI COMPANHONI, 

todos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação, sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Considerando que a parte requerida que foi citada, não compareceu ao 

processo, deixo de determinar sua intimação sobre a desídia do autor.

6. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334163 Nr: 2738-84.2014.811.0002

 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: ROSANI MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO R CARDOSO - 

OAB:3626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A
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 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ROSANI MARIA 

DE SOUZA, em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos (fls.145/147) informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 532503 Nr: 5698-71.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTMS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ROUPAS 

INTIMAS LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 6. Assim, considerando válida a intimação enviada ao autor e, em vista de 

sua desídia, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.7. Condeno 

o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, valor este que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.9. P.I.C.10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426198 Nr: 25253-79.2015.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DERECK VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por PORTOSEG S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de THIAGO DERECK 

VIEIRA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 450124 Nr: 11957-53.2016.811.0002

 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: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:MG 103.082

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ZELITO OLIVEIRA 

RIBEIRO, em desfavor de BANCO BOM SUCESSO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280761 Nr: 24667-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificado 

nos autos, propôs a presente ação Monitória, em desfavor de 

ALEXSANDRO LUIZ PEREIRA, também qualificada no feito.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fl. 90).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção (fl. 92).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fl. 93), não podendo o feito 

ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311533 Nr: 7618-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MARCELO NASCIMENTO, ANA 

LEDA ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de EDMILSON MARCELO NASCIMRNTO e ANA LEDA ARAUJO 

DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. O autor, em petitório anexado aos autos, veio em juízo informar que 

realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito.

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, 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.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340496 Nr: 8323-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Monitória 

proposta por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

em desfavor de FABIANO DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça. (fl. 83).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção (fl. 85).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fl. 86), não podendo o feito 

ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 971 Nr: 3310-65.1999.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA VERDE - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT, JOÃO VITOR SCEDRZYK BRAGA - 

OAB:15429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

.

1. Às fls. 193/194, proferi decisão onde determinei, nos itens 11, 12 e 13, 

que fosse oficiado ao Banco Brasil S/A, agência 2764-2, nesta cidade, 

afim de que procedessem com a transferência, para a conta de depósitos 

judiciais, da importância no valor de R$- 7.187,16, depositados 

judicialmente pelo executado Banco Bandeirantes S/A, em 12.09.2001, a 

fim de assegurar o débito que pendia sobre o feito.

2. Ocorre que, oficiado à instituição financeira, fora informado que referida 

importância (R$- 7.187,16) foi transferida à Conta de Depósitos Judiciais, 

através do BIC Banco, agência 0024, no dia 24/02/2003, juntamente com 

outros saldos provenientes de contas judiciais.

3. Desta feita, determino que se oficie ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para que informe acerca das informações prestadas pelo Banco 

do Brasil S/A, procedendo-se à vinculação da referida importância, se for 

o caso.

4. Remetam-se, com o ofício, cópia da decisão de fls. 193/194, da 

presente decisão, da guia de fls. 134, ofício de fls. 196 e documentos de 

fls. 197, 198 e 203/205.

5. Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 516769 Nr: 22692-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OABMT5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação das partes acerca do acordo realizado 

extrajudicialmente em fls. 72/82, denoto que o embargado não juntou aos 

autos o instrumento procuratório, concedendo poderes ao patrono.

2. Desta forma, Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o mesmo 

traga a procuração que outorga poderes ao patrono que assinou a minuta 

de acordo, sob pena de não homologação do pacto.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 541208 Nr: 10517-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADERSON RAFAEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa.13. Transitado em 

julgado, translade-se cópia da presente para os autos em apenso (Cód. 

296340).14. Intime-se à Defensoria Pública da presente sentença.15. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. 16. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 535669 Nr: 7625-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PUCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que 
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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. DEFIRO ao(s) embargante(s) os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538715 Nr: 9252-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 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. DEFIRO ao(s) embargante(s) os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 540836 Nr: 10318-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANCK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 .7. Dessa forma, determino que seja intimado a Embargante 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).8. No mesmo prazo, deverá sanar 

a irregularidade apontada no “item 6”, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC).9. Intime-se.10. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112827 Nr: 8477-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM LTDA, ALBINO 

VASCONCELOS DE MENDONÇA, EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 Vistos.

1. Intimem-se os embargantes para que no prazo de 5 dias se manifestem 

sobre o pagamento da condenação pelo embargado (fls. 182/183).

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421779 Nr: 22900-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422724 Nr: 23416-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta pelo autor, em desfavor da parte requerida, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399725 Nr: 11173-13.2015.811.0002

 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): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO propôs a presente ação 

de Execução de Título Extrajudicial, em face de JOSE THIAGO MAGOSSO 

DOMINGOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 
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deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação.

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326992 Nr: 23325-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OABMT5222, Liza Keyko Uemura - OAB:215557/O

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação das partes acerca do acordo realizado 

extrajudicialmente em fls. 196/199, denoto que, a parte exequente não 

juntou aos autos o instrumento procuratório concedendo poderes ao 

patrono.

2. Desta forma, Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

traga a procuração que outorga poderes ao patrono que assinou a minuta 

de acordo, sob pena de não homologação do pacto.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329833 Nr: 26135-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIÉ TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 

- ME, WESLLEY COSTA OLIVEIRA, VALDIMEIRA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte executada até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos devedores, 

até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do 

art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se 

junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens dos 

devedores passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372616 Nr: 21319-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME, JORGE LUIZ STEPHAN LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304699 Nr: 315-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE LIMA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 Vistos.

1. Tendo em vista que a executada até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros da executada, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros da devedora, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se a executada, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha a executada arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270990 Nr: 12918-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PUCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 
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da executada, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros da devedora, 

conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296340 Nr: 16642-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON RAFAEL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que nesta data julguei improcedentes os Embargos à 

Execução em apenso, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que 

pugne pelo que entender necessário para o prosseguimento do feito.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237747 Nr: 17490-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADILSA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA, em desfavor de MARIA 

ADILSA SOARES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258734 Nr: 18258-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELÍTON SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO FINASA BMC S.A, em desfavor de WELITON SOUZA LEITE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10.018/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução manejada por BANCO BRADESCO S. A., 

em desfavor de HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA e PEDRO 

FRANCISCO SANSON, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78502 Nr: 1188-69.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, em desfavor de DIMECOMM 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 
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sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Deixo de condenar em custas e honorários.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 434998 Nr: 4052-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução manejada por BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S. A., em desfavor de NORIO WATANABE, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418353 Nr: 21192-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDSON MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, 

proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de JOSE EDSON MATOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que informasse o endereço para 

citação, bem como efetuasse o depósito da diligência do senhor Oficial de 

Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 545237 Nr: 12477-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIÉ TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, 

WESLLEY COSTA OLIVEIRA, VALDIMEIRA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 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. DEFIRO ao(s) embargante(s) os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337087 Nr: 5449-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RENATO GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8.794 A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA 

B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de CARLOS RENATO 

GONÇALVES GUIAMRAES, também qualificado, visando à apreensão do 

bem descrito na exordial..

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção.

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. Dê-se baixa junto ao 

sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 442186 Nr: 7866-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE AMARAL GORGEL TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:SP 103.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por COMPANHIA 
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DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, em face de 

SELMA DE AMARAL GORGEL TAQUES, partes devidamente qualificadas 

nos autos.

2. Intimado para a se manifestar, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384740 Nr: 1883-71.2015.811.0002

 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: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, IVAN NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 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, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315480 Nr: 11801-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKAR VEÍCULOS LTDA - ME, CHARLES 

VELASCO MARTINS, JOSIAS ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78017 Nr: 776-41.2005.811.0002

 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): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA 

SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222531 Nr: 2810-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKSON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON ROVERI - OAB:62397

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias para retirar a 

Certidão de Crédito expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276139 Nr: 19538-95.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDER ROBERTO ADRIANO MARTINS 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, SERGIO SCHULZE - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCILA GRACIANE DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 12.005

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão, devendo ser recolhida através do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de 

Guias – Guia de Diligência. Nada mais, __Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300207 Nr: 20827-29.2012.811.0002

 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: PATRÍCIA EDVIRGES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:132.222 MG, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105422 Nr: 1475-61.2007.811.0002

 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): JUREMA DE LIMA TAVARES EPP, JUREMA DE 

LIMA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: reinaldo luiz tadeu rondins 

mandaliti - OAB:17.209-A
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 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, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280806 Nr: 24732-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOÃO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

1. Considerando que a instituição financeira realizou o depósito referente 

aos valores penhorados nos autos, regularizando assim a questão da não 

transferência dos valores outrora penhorados, dou por sanada e 

satisfeita a obrigação.

2. Determino para que a senhora Gestora expeça alvará dos valores 

depositados em fls 214 e 218, para a conta informada em fls. 189, 

comunicando-se a parte pessoalmente acerca da transferência realizada 

na conta do seu patrono.

3. Após, em nada mais havendo, arquivem-se.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329032 Nr: 25351-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA LOCADORA DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Determino a expedição de mandado de intimação ao requerido a fim de 

que tome conhecimento de que ação de busca e apreensão foi extinta, 

sem resolução do mérito e determinada a devolução do veículo em suas 

mãos, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que compareça nos 

autos para exercer seu direito à restituição do veículo, mediante 

requerimento a ser realizado por profissional habilitado ou através da 

Defensoria Pública, caso não tenha condições financeiras de contratar 

advogado.

2. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência, tendo em vista a ausência de 

interesse da instituição financeira no deslinde da ação.

3. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do inteiro teor desta decisão.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311019 Nr: 7086-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A, MAYCON RODRIGO KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA, 

BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - OAB:, 

WASHINTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:OAB/SP: 171.045, MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 Vistos.

.

1. Intimem-se o exequente a manifestar-se sobre o depósito judicial a título 

de honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da patrona, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416207 Nr: 20032-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:

 Vistos.

.

1. Considerando o pagamento da última parcela informada pelo executado, 

manifeste-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, importando seu silêncio em concordância quanto 

aos valores depositados e consequentemente com a extinção do feito pelo 

cumprimento da obrigação.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300349 Nr: 20997-98.2012.811.0002

 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: ALENIR MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

.

1. Intimem-se o exequente a manifestar-se sobre o depósito judicial de fls. 

176/174, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da patrona, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. DESENTRANHEM-SE a petição e documento de fls. 171/172, eis que 

não pertencem aos presentes autos.

4. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003126-62.2017.8.11.0002

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:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (RÉU)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (RÉU)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (RÉU)

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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1003126-62.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME, OSVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA CELESTINO, ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO Vistos. . 1. 

Cumpra-se o item 4 da decisão proferida no ID. 13959576. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009955-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILITINA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009955-25.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: EMILITINA DE ALMEIDA E SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Inobstante o deferimento da liminar, constato que a 

parte autora não trouxe aos autos a descrição completa do veículo, assim, 

concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias traga as informações 

necessárias, sobretudo a discriminação da placa do veículo. 12. Escoado 

o prazo, expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005498-47.2018.8.11.0002

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:

EDSON ISSAO ATAKIAMA (RÉU)

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (RÉU)

CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005498-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME, EDSON ISSAO 

ATAKIAMA, CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003181-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISA FRANK (EMBARGANTE)

OTTO FRANK (EMBARGANTE)

CERAMICA FKM LTDA - ME (EMBARGANTE)

ANILZA FRANK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003181-76.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: CERAMICA FKM LTDA - ME, 

ALISA FRANK, ANILZA FRANK, OTTO FRANK EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos por CERÂMICA FKM LTDA – EPP, OTTO FRANK, ALISA FRANK 

e ANILZA FRANK, com efeito modificativo, alegando suposta contradição, 

omissão e obscuridade, na medida em que indeferiu os benefícios da 

assistência judiciária gratuita aos embargantes. 2. Os Embargos de 

Declaração foram opostos no prazo legal, conforme se depreende de 

certidão retro. É o sucinto relatório. Decido. 3. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 4. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Ocorre 

que os embargantes pretendem reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao provimento jurisdicional, deve buscar a sua modificação por 

recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição. 5. Posto isso, CONHEÇO 

do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE 

provimento, mantendo a r. decisão em todos os seus termos. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005984-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/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 

1005984-32.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. A nova sistemática processual deixou 

de prever a possibilidade de ação autônoma de exibição de documentos, 

como sóis o caso, sendo certo que a pretensão de exibição somente é 

cabível na hipótese de já haver demanda proposta, caso contrário deve a 

parte valer-se da medida de produção antecipada de provas, nos termos 

do art. 381 do CPC/2015. 2. Sobre o assunto leciona os doutrinadores Luiz 
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Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero: “Os arts. 

396-404, CPC, tratam da exibição de documento ou coisa dirigida contra 

particulares e pressupõem processo em curso. (...) Se a exibição deve 

ser anterior à instauração do processo (“preparatória”), então o assunto é 

regido pelos arts. 381-383, CPC” 3. Nesse esteio, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adequar a pretensão inicial ao rito processual 

que lhe é próprio, à vista do que dispõe o Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito (art. 321, parágrafo único, CPC). 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO SOUZA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000154-22.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PATRICIO SOUZA DE BARROS 

Vistos. . 1. Compulsando os autos, vejo que até a presente data o pedido 

inicial não foi devidamente apreciado, isso em razão de pedidos diversos 

que se sucederam nos autos. 2. Desta feita, deixo de acolher o pedido de 

desentranhamento do mandado, até porque sequer fora expedido 

mandado nos autos, e passo à análise do pedido inicial. 3. Pois bem. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, tendo 

por objeto o bem descrito na inicial. 4. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação do esbulho, demonstrado através 

da constituição em mora do devedor, por meio de sua notificação, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 5. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 6. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 7. 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. 8. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o MANDADO DE REINTEGRAÇÃO, depositando-se o bem com a 

requerente, na pessoa de seu representante legal. 9. De acordo com a 

nova redação do art.3º, §15º do Decreto Lei 911/69, cite-se o requerido(a) 

a pagar a integralidade da dívida pendente em 05 (cinco) dias, segundo 

valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 10. Caso contrário, após os 05 

(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 e § 15, do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o 

registro. 11. Cite-se, ainda, o (a) Requerido (a) para querendo, apresentar 

resposta, em 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, ainda que 

tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do 

valor e requerendo a restituição. 12. Defiro a restrição judicial no 

prontuário do veículo, via sistema RENAJUD, conforme Dec. Lei 911/69 

Art. 3º § 9 (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), devendo, pois, o 

processo permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 13. Para 

o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme 

disposto no art. 212, § 2ª, do Código de Processo Civil. 14. Deixo de 

designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de 

reintegração de posse com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 

911/69, com base no Princípio da Especialidade. 15. Expeça-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007011-50.2018.8.11.0002

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))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR HENRIQUE TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007011-50.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOCIMAR HENRIQUE TEIXEIRA Vistos. . 1. Concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que comprove a mora do requerido, advertindo, desde 

já, que referida mora não poderá ser realizada após a propositura da 

ação, pois caracterizaria a ausência de pressupostos de validade e 

constituição do processo. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001106-64.2018.8.11.0002

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:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001106-64.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, EDMAR JOSE DA 

SILVA Vistos. 1. Inicialmente, intime-se o Sr. Oficial de Justiça a fim de 

informar se houve a citação das duas executadas (pessoa jurídica e 

pessoa física), no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que a certidão 

de Id 12561333 não foi específica. 2. Após, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de 

prosseguimento da ação, requerendo o que de direito. 3. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002822-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDER JUNIOR ALMEIDA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002822-97.2016.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: WEDER JUNIOR ALMEIDA RONDON Vistos. 1. Ciente da 

manifestação do autor que aportou ao processo em ID. 9549001, 

entretanto, consigno a impossibilidade de acolhimento do pedido, eis que o 

Decreto-Lei nº 911/69 não possui qualquer previsão para tanto. 2. 

Ressalto que, não havendo interesse do objeto da ação por parte do 

autor, deverá pugnar pela extinção do feito e, via de consequência, 

ocorrerá o retorno do processo ao ‘status quo ante’. 3. Feita tal 

consignação, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que manifeste o 

interesse no prosseguimento do feito ou pugne pelo que entender 

necessário. 4. No mais, acerca do oficio que aportou ao processo em ID. 

16650084, determino para que a senhora Gestora oficie aquele Juízo 

informando que o veículo em questão encontra-se em posse da instituição 

financeira, ora credora fiduciária, aguardando manifestação para o 

deslinde do processo. 5. Após a manifestação do autor e cumpridas as 

demais determinações, remetam-se conclusos. 6. Às providências. 
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(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007525-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007525-03.2018.8.11.0002; REQUERENTE: EDSON TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

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: 1006595-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006595-82.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto os bens descritos 

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. Em decisão proferida no ID. 

14734492, este juízo determinou a emenda à inicial ante a ausência de 

comprovação de que os bens encontravam-se alienados autor. Todavia, 

conforme se vê das notas fiscais eletrônicas anexadas no ID. 14436616, 

verifica-se no campo “descrição” que os bens foram alienados à autora, 

sendo, cumprindo, pois, com tal requisito. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006807-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL KARNOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

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 

1006807-06.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MIGUEL KARNOSKI RÉU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de ação Revisional de 

Contrato c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais e repetição de 

indébito, em que MIGUEL KARNOSKI move em desfavor do Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S.A, BANCO PAN S.A, Banco do Brasil S.A, 

Banco Daycoval e Banco BMG, todos devidamente qualificados nos autos. 

2. Aduz o autor que é funcionário público aposentado e contraiu 

empréstimos consignados junto aos bancos requeridos e cartão de crédito 

com desconto em folha, que representariam 52,64% (cinquenta e dois 

vírgula sessenta e quatro por cento) de sua renda líquida, ultrapassando o 

limite constitucional. 3. Por esta razão, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, objetivando que sejam adequados os empréstimos e cartão de 

crédito à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. 

4. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 5. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 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. 7. Pois bem. 
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Em se tratando de servidor público estadual aposentado, deve ser 

observado o Decreto n. 691, de 12 de setembro de 2016, que disciplina as 

consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso. 8. Depreende-se do artigo 24 do Decreto 691/2016, que as 

consignações deverão obedecer ao teto percentual de 30% (trinta por 

cento) da remuneração líquida do servidor. 9. Quanto às consignações 

realizadas pelas administradoras de cartão de crédito, o teto percentual 

será de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, sendo que o 

mesmo artigo traz a ressalva que a margem consignável prevista no inciso 

II (15%) não concorre com o limite definido no inciso I (30%), ou seja, as 

margens não concorrerão entre si – (artigo 24, § 1º ). 10. No caso dos 

autos, o autor percebe remuneração bruta de R$ 6.708,14 (seis mil, 

setecentos e oito reais e quatorze centavos). Após os descontos 

compulsórios de Contribuição Previdenciária, Pensão Alimentícia (artigo 4º, 

III, Decreto 691/2016), e Imposto de Renda, chega-se a uma renda líquida 

no valor de R$ 5.238,56 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos). 11. Assim, analisando a folha de pagamento 

trazida pelo autor, verifica-se que são descontados os seguintes 

empréstimos: a) Consignações: total de R$ 1.571,57 (mil, quinhentos e 

setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), o que representa 30% 

(trinta por cento) de sua renda líquida; b) Cartão de Crédito: total de R$ 

772,88 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), o que 

representa 14,75% (quatorze vírgula setenta e cinco por cento) de sua 

renda líquida. 12. Do exame dos documentos acostados com a inicial, 

verifico que os descontos promovidos pelos bancos demandados, 

relativos aos contratos celebrados pelo autor, efetivamente não superam 

o limite legal aplicável. 13. Dessa forma, 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. 

14. 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), 15. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 16. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

28/02/2019, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 17. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 18. 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. 19. 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. 20. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 21. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004332-77.2018.8.11.0002

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:

JESUS DOS SANTOS 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 

1004332-77.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JESUS DOS SANTOS DA SILVA Vistos. . 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em desfavor de JESUS DOS 

SANTOS DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento válido que comprovasse a constituição do requerido 

em mora, eis que a correspondência enviada retornou com a informação 

“NÃO EXISTE O NÚMERO”. 3. De acordo com os autos, após a infrutífera 

notificação do requerido por meio de correspondência enviada no 

endereço descrito na inicial, o autor buscou constituir o devedor por de 

notificação realizada por instrumento de protesto. 4. Pois bem. 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. Com efeito, a notificação mediante 

o instrumento de protesto por edital não tem validade antes que o autor 

possa esgotar os meios de localização do devedor. 6. Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 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. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 7. Desta feita, considerando 

que a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora do 

requerido, deixando de sanar a irregularidade processual, conforme 

determinado, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 8. Custas recolhidas na inicial. 9. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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